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يف فجاج األرض هيا امِض،
وغراَس احلياة هيا امحل،
وإىل خطى املوت ال تنظر،
واحلياَة يف قلب املوت فازرع،

فإنك ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرًا.

* * *

يا نور حممد يا نور حممد !!  يا هاِتَك الليل والدجيور،يا هاِتَك الليل والدجيور،
َأِنْر قلب دنيانا العجوز، واغمر عقلها البئيس،َأِنْر قلب دنيانا العجوز، واغمر عقلها البئيس،

واسجر تنور روحها اهلامد املستكني،واسجر تنور روحها اهلامد املستكني،
وبفيض ضوئك أقم للبشرية منارًا،وبفيض ضوئك أقم للبشرية منارًا،

إليه تبوء... وبه تستنري!إليه تبوء... وبه تستنري!
* * ** * *
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جولة مباركة في آفاق السيرة بعقل المؤرخ ومعية   •
الروح والوجدان.

الوقوف عند المنعطفات الكبرى في السيرة   •
وإشباعها فحصا ودراسة.

التوكيد على التوافق بين سنته عليه السالم   •
والسنة الكونية والحياتية.

التوكيد على شمولية اإلسالم من خالل معطيات   •
السيرة، وأنه دعوة عالمية تخاطب اإلنسان في 

كل زمان ومكان.
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بقلم فضيلة األستاذ فتح اهللا كولن

التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يف  النشر  له  يسبق  مل  الذي  الكاتب  من  يرجى   •

املجلة إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  املجلة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  املجلة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف املجلة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي املجلة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
حترير  هيئة  إىل  املشاركات  مجيع  إرسال  يرجى   

املجلة على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

لو شئنا أن نصف األستاذ الكبري فتح اهللا كولن بكلمتني 
اثنتـني ال نتجاوزمها لقلنا: إنه "طاقـة حركية" تتفجر 
من خالل كتاباته. فكلمـات مقاالته تكاد تتواثب من 
أماكنها فوق السطور وتتشـكل على األرض حركة ونشاطًا وعمًال، 
وإنك لتحسـب وأنت تقرؤه وكأن احلياة املّوارة قد انشـقت عنه يف 
التو واللحظة. فما أسـرع أن تتلمس شيئا من ذاته املشتعلة واملطلة من 
خالل سـطوره وهي تكاد تلفح األوجه اجلامـدة وهي تناديك: هيا 
إىل العمـل... فالفكر ال يظّل حيًا إال إذا تلّبـس باحلياة وصار جزءًا 
منها. يتعلم منها ويعلمها، ويكافح وينتصر مرة وخيفق أخرى. فاقتران 
الفكر بالعمل هو الذي يبقيه حيا ومتألقا دائما وأبدًا... هذا هو جممل 
ما يريدنا األسـتاذ أن نتعلمه من مقاله املوسـوم "احلركية والفكر".
أما الدكتور الشاهد البوشيخي رائد املدرسة املصطلحية يف املغرب 
العريب فإن مقاله املوسوم "اهلدى املنهاجي يف القرآن الكرمي" يكاد يكون 
مـرآة هذا الفكر الذي يلتزم به ويدعو إليه، وهو منهج كما يراه جينبنا 
الزلل واخلطأ إذا كتبنا أو قرأنا. وعن إرهاصات "العلم احلديث" وقدراته 
التنبؤية عن عامل الغيب فهو املحور الذي يدور عليه مقال األستاذ اجلليل 
حممد سعيد رمضان البوطي. أما عن "فاعلية األمساء اإلهلية احلسىن" وأثرها 
يف الكون واحلياة، وفاعليتها العظيمة يف التضرع والدعاء واالسـتغاثة 
فقد تضمنها مقال األسـتاذ الدكتور "فريد األنصاري". و"النورسي" 
هذا املفكر املعجون باحلـزن واألمل والوجع فإن الدكتور "حممد كنان 
ميغا" يشخص "فلسـفته يف اللذة واألمل". وعن اإلحباط واليأس الذي 
قاد كثريا مـن املفكرين يف الغرب إىل االنتحـار أو حاّفات االنتحار 
فقد تضمنه مقال الدكتور عماد الدين خليل املوسوم "إم ينتحرون". 
أْن يكون اإلنسان متدّينًا ال يعين ذلك أنه يقف من احلضارة موقفًا 
سـلبيا، بل على العكس من ذلـك، ألن التحضر مبجمله يثري الفكر 
اإلمياين باملزيد من الشـواهد على عظمة الوجود اإلهلي. فالتواصل بني 
االثنني جنده يف مقال الدكتور عبد الرزاق وورقية. واألسـتاذ الدكتور 
"خالد الصمدي" يرسـم لنـا خارطة فكرية تعيننا علـى بناء ثقافتنا 
اإلسـالمية وكيفية تقدميها لآلخرين يف مقاله املتميز "كيف نبين ثقافتنا 
اإلسـالمية؟". وعن قصة احلياة وبداياـا األوىل بني مقوالت اإلميان 
والنظريات العلمية جندها مسـطرة يف مقال األسـتاذ مجال احلوشيب.

وختاما فإن األسـتاذ الدكتور عبد احلليم عويس يكتب لنا واصفا 
إشـراقات جملة "حراء" يف اليمن السـعيد، وعن احلفل التعريفي ذه 
املجلة اليت بدأت تشق طريقها بثقة إىل العامل العريب اإلسالمي، وما القته 
من حفاوة وتكرمي من رجـاالت الفكر واألدب يف هذه البالد، وعن 

رسـالتها العاملية اليت القت من املحتفلني اإلعجاب واالستحسان.. 
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السنة الثالثة - العدد (١٢) ٢٠٠٨ ٢

حنن نلخـص خط كفاحنـا كورثـة األرض 
بكلميت احلركية والفكر. وإن وجودنا احلقيقي 
ال يتم إال عرب احلركية والفكر... حركية وفكر 
قادران على تغيري الـذات واآلخرين. والواقع أن كل كيان مثرة 
حركة وجمموعة من املبـادئ والتصورات، كما أن بقاءه مرتبط 

باستمرار هذه احلركة وتلك التصورات.
وإن أهم شيء وأشـده ضرورة يف حياتنا هو احلركية. فمن 
الضروري أن نتحرك على الدوام يف ظروف قاهرة، نضع أنفسنا 
حتت ثقلها بأنفسنا، لنحمل فوق ظهورنا واجبات ونفتح صدورنا 

أمام معضالت... احلركية املسـتمرة والفكر املسـتمر، ومهما 
ضحينا يف هذا السبيل. فإن مل نتحرك وفقا هلويتنا الذاتية األصيلة، 
فسندخل يف تأثري الدوامات الفكرية والربناجمية ألمواج هجمات 
اآلخرين وأعماهلـم احلركية، ونضطر إىل متثل فصول حركام.
إن السـكون الدائم يعين إمهال التدخل فيما حيدث حولنا، 
وترك املشاركة يف التكوينات املحيطة بنا، واالسـتسالم للذوبان 
الذايت رغمًا عن أنفسنا كقطعة جليد سقطت يف املاء. وتعاجُزنا 
عن محايـة جزيئاتنا الذاتية يف هذا الذوبان، يعين التسـليم ألي 
تكوين أو حـادث يناقض ذاتنا ويضاد جوهرنا. إذن ينبغي على 

المقال الرئيس

فتح اهللا گولن* الحـــركيــة والفــكـر

·



٣السنة الثالثة - العدد (١٢) ٢٠٠٨

الذين يربجمون لبقاء الـذات أن يطلبوه بكل رغبـام وميوهلم 
وقلوم ووجداـم وحركام وأفكارهم، ألن حضور الوجود 
يقتضي توترًا تامًا يف اجلوهر اإلنساين. نعم، يقتضي الوجود بداية، 
مث إدامة الوجود، ذراع اإلنسان وجناحه وقلبه ورأسه. وحنن إن 
مل نضـّح منذ اآلن بقلوبنا ورؤوسـنا من أجل وجودنا يف الغد، 
فسيطلبها منا اآلخرون بوقاحة يف مكان وزمان ال نفع لنا فيه قطعًا.

إن أهم مميزات احلركية اإلسـالمية والفكر اإلسالمي هو أْن 
يكون وجوُدنا ذاَتنا، وأن جنعل مطالبنا مطالب العامل ورغباته، مث 
جند جمرى حركة لنا يف عموم الوجود ونســيل بذاتنا يف جمرانا 
اخلاص ضمن جمريات عموم الكائنات، (ويعين احلفاظ على خطنا 
اخلاص إذ نتكامل مع الكائنات كلهـا). ومن ال يرتبط باعتبار 
عامله اخلاص بعموم الوجود، وال حيـس بعالقاته مع الكائنات، 
وينكفئ يف روابط مطالبه الفرديـة واجلزئية يف مواجهة احلقائق 
الشاملة للعامل، فإنه يقطع أواصر ذاته عن الوجود كله، وجيردها، 
ويسقطها يف حبس األنانية القاتل. وال شبهة يف أن الباعث على 
انقطاع اإلنسـان عن الوجود وبقائه وحيدًا بذاته، هو الشهوات 
البدنية والصراعات الواقعة يف أطراف اجلسـمانية. وكل سلوان 
فـارغ الفحـوى وذي ُبعد ومهي، يرجع يف جـذوره إىل تلك 
الشـهوات البدنية والصراعات اجلسمانية. إن دنيا رجل احلركية 
والفكر احلقيقي، وسعادته يف دنياه، ذات تلونات عاملية الشـمول 
مؤطـرة باألبد. فكأن دنياه ال بداية هلا وال اية، أو أا تتجاوز 
تصوراتنا. ولذلك، نتذكر أمثال أولئك حينما نقول "اإلنسـان 
السـعيد". وهل تسمى "سعادة" حبق سـعادة هلا اية أو بداية؟
إن احلركية -من مقترب أفضل- هـو احتضان اإلنسـان 
للوجود كله بأصدق وأخلص القرارات، والتدقيق فيه، والسـري 
مـن خالل املعابر اليت فيه إىل الالاية، مث إحالل دنيـاه يف َفَلك 
غاية اخللقة احلقيقية مستخدمًا الطاقة الكلية لذكائه وإرادته بالسر 

والقوة اليت اكتسبهما من الالمتناهي.
إن الفكر عمل حركـي داخلي. فالفكر املنظم واهلادف هو 
التسـاؤل من الكائنات بذاا عن املجاهيل اليت جتانا يف وترية 
الوجود، واالسـتماع إىل جواا عنها، أو بتصريح آخر، فعالية 
الشعور الباحث عن احلقيقة يف لسان كل شيء ويف كل مكان، 

بتأسيس قرابة بني ذاته والوجود كله.
إن روح اإلنسـان يلتف ويتآلف مع العامل بالفكر ويف ظل 
الفكر، فيتعمق باسـتمرار يف ذاته وداخل نفسه.. وميزق قوالب 
عقل املعاش الضيقة ليفيض خارجًا، ويتحرر من األوهـام املنسلة 
إىل أغوار الروح.. يتحرر، فيوائم احلقائق اليت ال ُتزيغ وال ُتضل. 

وبعبارة أخرى، الفكر هو تفريغ داخل اإلنسان من أجل أن يتسع 
املكان للتجارب امليتافيزيقية يف أعماق داخله بالذات. هذا هو أول 
مدارج الفكر؛ وأما املدرج األخري يف ذاك السلم فهو الفكر املتحرك.

إن حركية حياتنـا الدعوية والفكرية هي حياتنـا الروحية، 
يف حـالٍٍ ال ميكن به فصل حياتنـا الروحية عن فكرنـا الديين. 
فقد حتقق كل صراع من أجل الوجود واحلضور -خاصة شعبنا- 
باللجوء إىل املعىن والروح اإلسالمية.. وظهر بارزا باألعماق اليت 
خيتزا يف ذاته كلما توجه إىل اإلسـالم، كما يتسامق البذر إىل 
السـنبلة مىت ما استقر يف صدر التراب، وكما يتفتح الربعم حني 
يسـتقبل النور. هذا التوجه وبلوغ الذات، حيقق تناميًا وتوسعًا 
يف اإلمكانات املكنونة يف كنهه، وضمانا لوجوده وبقائه. وكما 
يتحقق بالعبادة والذكر والفكر تقاسـم القلب والروح ملستوى 
احليـاة يف عامله الداخلـي الذايت، فإن احتضانـه للوجود كله، 
واســتماعه إليه "هـو" يف وجيب نبضاته، وإحساسـه بـه 
"هـو" يف كل كلية لعقله، يرتبط بشـعور العبادة وجهد الذكر 
والفكر عنـده. فمن البديهة أن كل تصـرف للمؤمن احلقيقي 
عبـادة، وكل فكر منه مراقبٌة، وكل كالم لـه مناجاٌة وملحمُة 
معرفٍة، وكل مشاهدة منه للوجود تطّلع وتدقيق، مث كل مناسـبة 
بأهل وطنه شـفقٌة رمحانية. وإن بلوغ هذا املعيـار من الرمحانية 
مرتبط باالنفتاح على األحاسـيس، فاملنطق واملحاكمة، مث من 
املنطق واملحاكمـة إىل اإلهلام فالواردات اإلهلية. وبإفادة أخرى، 
من العسري االرتقاء إىل هذه الذروة ما مل مترر التجربة من مصفاة 
العقل، وما مل ُيسّلم العقل نفسه للفطنة العظمى وما مل يقع املنطق 
يف حال احلب عينه، وما مل ينقلب احلب أيضًا إىل العشق اإلهلي. 
فإن حتقق، فبهذا النظر يكون العلم ُبعدًا من أبعاد الدين وخادمًا 
لـه، والعقُل طيَف نور يصل به اإلهلام أينما يشاء، واملكتسبات 
التجريبية منشـورًا يعكس روح الوجود... ويصدح كل شيء 

بصوت أناشـيد املعرفة واملحبة والذوق الروحاين.
ولئن كان إنسـاننا -ببعض مجاعاته- حيمل املشاعر والفكر 
بعينه، ويتقاسم -أو هو يف وضع تقاسم- احلالة النفسية بعينها، مث 
ال يتصرف تصرفًا إجيابيًا بقدر ما ينبغي ورغمًا عن هذه املفاصل 
املشـتركة الواسـعة، بل قد يقع أحيانا يف احنرافات وسلبيات، 
فاجلدير هو أن ينبش عن السبب يف غياب اإلميان مبعناه احلقيقي. 
فتصرفـات املؤمن احلق إميانية التلـون دومًا، وحركاته تدور يف 
َفَلك الفكر أبدًا، مهما كان القالب الذي حيصره، ومهما كانت 

املضادات اليت يسحب إليها.
لذلك، ينبغي أن يستشعر وارثو األرض الذين خيططون إلقامة 
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عامل املستقبل، نوَع العامل الذي يريدون إقامته، ونوع اجلواهر الالزم 
استعماهلا يف إعمار هذا العامل.. حىت ال يضطروا هم بأنفسهم إىل 
هدم ما بنوه بأيديهم من قبل. إن جذور املعىن وأصول األسـس 
أللف سـنة من حياتنا -حنن- معلومة ومعروفة. وعلى مهندسي 
مستقبل الضياء أن جيهدوا يف استخدام قوم الفكرية -إىل جانب 
دوافعهـم احلركية- من أجل أن تنصت املحركات التارخيية اليت 
ننشئ ا حياتنا الدينية والوطنية إىل صوت اإلسالم كرة أخرى، 
وتلتقط زاوية نظره وجتس نبضه وتستمع إىل وجيبه، باالستفادة 
القصوى من املرونة واالمتداد العميق والعاملية يف إعالء بناء هذه 
املحركات مع احلفاظ على الكتاب والسـنة وصوايف اجتهادات 
السلف الصاحل، وحسب مدارك العصر وأسلوبه. ذلك، حىت ال 
يعيشـوا حياة الربزخ يف طريق االنبعاث بعد املوت! وكل هذا 
يرتبط أوًال وقبل كل شيء باالبتعاد عن أثقال النفسانية ودوافعها 
كافـة، واالنفتاح على الروحانية، والنظـر إىل الدنيا والعلم ا 
كصالـة انتظار إىل األخرى. وبإفادة أخرى، يتحقق هذا بتعميق 
الكمية يف عباداتنـا إىل النوعية، وبإطـالق النقص احلاصل يف 
رياضية األوراد واألذكار إىل اآلفاق الالمتناهية بالنية واخللوصية، 
وباملعرفـة واالعتبار واليقني يف دعواتنا ومناجاتنا وبثنا إىل الذات 
اإلهلية األقرب إلينا من أنفسـنا. وال يعي هـذا املعىن إال الذين 
حيسون الصالة كالطائف يف املعراج، ويستلذون من أداء الزكاة 
كحافظ الوديعة أو موظف التوزيع، ويعيشون احلج كندوة عاملية 
لتـداول معضالت العامل اإلسـالمي، ويف أرضية يرصدون فيها 

نورانية ومهابة الروح والقلب واألبعاد األخروية.
إن الشـعور بكل هذه واإلحساس ا، فمعايشتها يف احلياة، 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأطباء املعنويات القادرين على تشـخيص 
بؤسـنا الداخلـي واخلارجـي ومداواته، ومبرشـدين صادقني 
مشـدودين إىل األخرويات من غري انقطاع. أولئك املرشـدون 
الذين ميتد عاملهـم الفكري من املادة إىل املعـىن، ومن الفيزياء 
إىل امليتافيزيقا، ومن الفلسـفة إىل التصوف. فهؤالء كانوا وراء 
أيام العمران املديدة حىت اليوم، وسـيكون هؤالء ممثلني حلركات 
اإلعمار واإلحياء اآلتية غدًا. وسـيتحقق هذا التمثيل باستنباط 
نظريـات حقوقية جديدة من مصدري الكتاب والسـنة ملعاجلة 
املستحدثات والتوقعات املستقبلية، وتزيني أفكارهم بآراء العامل 
اجلديد، وتطوير متلقيات فنية طازجة تالئم عاملية اإلسالم وتركز 
روح األمة وشعورها يف بؤر اإلسالم وترتبط بأحاسيس التجريد، 
وعجـن ثقافتنا الذاتية املسـتوعبة للدين والدنيـا واملوروثة من 
خزائن ألف سـنة متصلة. فإن متثيال يف هذا املسـتوى لقادر يف 

زمن قصري على حتقيق تصدرنا لألمم األخرى يف العلم والفلسفة 
والفن وحياتنا الدينية، وتقومي وحدات احلياة كلها على الطريقة 
املثلى، وجْعِل أبنائنا املتشـردين املنفلتني يف الشـوارع -سواء 
الدارسـني منهم أو األميني- رجـاَل الغـد يف الفكر والصنعة 
واملعرفة والفـن. فتتنفس األزقة والشوارع هواء العرفان وكأا 
أركان املدارس، وتصري السـجون أوكارًا للعلم، وتزين اخلمائُل 
البيوَت كزوايا اجلنة. ويف كل مكان يسـري الدين مع العلم يدًا 
بيـد، وينثر احتضان اإلميان والعقل مثاره يف كل صوب، وينبت 
ويزدهي املستقبل يف صدر األماين واآلمال والعزم بألوان وأفنان ال 
يضاهيها خيال "املدن الفاضلة"، وتنشر التلفزيونات والراديوات 
والصحف واملجالت يف جو الفضاء الفيوضات والربكة والنور، 
ويرتشف الكوثر كل قلب سائح يف ربيع اجلنة هذا ما خال الذي 

كالرميم املتخلف من التاريخ.
سـيولد هذا التكون اجلديد من قيمنـا التارخيية وحضارتنا 
وثقافتنا ورومانسيتنا... وستظهر هذه احلركة من احلالة الروحية 
لعصور مسـتمرة حتت الغنب والقهر والظلم من جهة، ومن جهة 
أخرى، من محاسـة قلبنا املتشبع باإلميان واملتحفز دومًا واملستعد 

لالنطالق يف كل آن.
إن حتقيق هذه الرسالة احليوية مرتبط قبل كل شيء بتحريك 
دبيب األرواح الصدئة يف هذه األرضية الصدئة. ويبدو أن املجهود 
الدؤوب منذ مخسني أو ستني سنة قد جنح يف زحزحة الصعاب. 
فيمكننا أن نئن مع الشـاعر املَُعذَّب، إذ يقول: "اضرب باملعول 
يا فرهاد، قد مضى الكثري وبقـي القليل..." التحرك األول هو 
حترك الروح، وهو يلقي السـالم علينا اليوم أينما مضينا كأقواس 
الترحيب املقامة من أكاليل السـماء النورانية، بنعومة السـكينة 
ودفء غيمة الربيع. فلقد اقترب موعد احتضانه لوطن املظلومني 
واملغبونني واملقهورين كله، وصب وابل حنينه الرحيم زخًا زخًا.

وكأن القوة -اليوم- قد انصهرت يف قالب احلق واستسلمت 
لـه بعد أن ذاب معظمها. نعم، يف وجـود القوة حكمة... فال 
ميكن حل مسائل كثرية من غريها. ولئن كان ضرر -وأميا ضرر- 
يف القوة املنفصمة عن احلق واملنطلقة معاندة له، فإننا حنسب القوة 
املتحدة باحلق حقـًا بعينه. واجلرأة املنبثقة من توحد القوة باحلق 
حامية للمظلوم ال الظامل، ولسـان ناطق للحق. واملهم بعد ذلك 
أن ميثـل أبطال الفكر واحلركية إياه. وسـوف أعّرج إىل أبطال 

احلركية يف عاملنا يف موضع آٍت إن شاء اهللا تعاىل. 

(*) الترمجة عن التركية: عوين عمر لطفي أوغلو.



أمتنـا اليوم هلا واقع وهلا موقـع، جعلها اهللا يف 
موقع َعِليٍّ هو الشهادة على الناس؛ ألن رسول 
اهللا  خـامت النبيني ال نّيب بعـده، فمن يقوم 
بوظيفة البيان والبالغ واإلنذار والشهادِة على الناس؟ ﴿َوَكَذِلَك 
َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل 
َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾(البقرة:١٤٣)، فقد شهد  وأشهد األمة يف زمانه 
على ذلك فقال فيما هو معلوم مشـهور: "أال هل بلغت؟ اللهم 

فاشهد" (متفق عليه).
إذن البد أن تقوم األجيال عرب العصور حىت تقوم الساعة بنفس 
وظيفته . هذا املوقع العلي ليست األمة اآلن فيه، فكيف تنتقل 
من هذا الواقع األليم إىل ذلـك املوقع العلي؟ ههنا أمامنا كتاب 
ربنا، فيه كل اهلدى الالزم هلذا االنتقال الفردي واجلماعي، على 
مستوى األقطار وعلى مسـتوى األمة مجعاء. ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن 

َيْهـِدي لِلَِّتي ِهَي َأْقَوُم﴾(اإلسـراء:٩)، هذا هو اهلدى فيجب اتباعه 
ليحصل االهتداء ﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن اِهللا ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌني  َيْهِدي 
َالِم﴾(املائدة:١٥-١٦)، أما الذي ال  ِبِه اهللاُ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ

يتبع فال هداية له.
األمة اليوم يف أمس احلاجـة إىل هذا اهلدى لتنتقل على كل 
املستويات، -خاصة على مستوى التفكري- تفكري األفراد وتفكري 
اجلماعات وتفكري األمة مجعاء. إا يف حاجة إىل هذا القرآن لتنتقل 
من مستوى االهتمام مبا هي خائضة فيه اآلن من التفاهات، وترتقي 
إىل املسـتوى الذي كان فيه رسول اهللا  وأصحابه رضوان اهللا 
اَر اآلِخَرَة َلِهَي  عليهم من حوله، فتجعل اآلخرة هي املبتغى ﴿َوِإنَّ الدَّ
اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾(العنكبوت:٦٤). فالدنيا ليست هي احلياة 
ْمُت  ْكَرى  َيُقوُل َيا لَْيَتِني َقدَّ ُر اِإلْنَساُن َوأَنَّى َلُه الذِّ ﴿َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَّ
ِلَحَياِتي﴾(الفجر:٢٣-٢٤)، يوم يستيقظ حقا. حنن هنا اآلن يف وضع 

الُهدى المنهاجي في القرآن الكريم
أ.د. الشاهد البوشيخي*
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 . لســـماوات تريـــد أن تغـــدو. لـــم مـــا وراء ا ِقممـــا تريـــد أن تســـمو، وإلى عوا
، وبطـــال كـــْن،  إذن، ســـاذجا كاألطفـــال ال تكـــن، وِبطيـــن الدنيـــا ال تلـــُه

وبأســـباب الســـماء تشـــبث، لتنـــال المـــراد، وتصـــل اآلبـــاد...
* * *



السكرة، والبد من االستيقاظ، واالستيقاُظ يقتضي أن نعلم علم 
اليقني أن هذه ليست هي احلياة، ألن احلياة احلقيقية ال موت فيها 
﴿َال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اُألوَلى﴾(الدخان:٥٦). فاآلخرة 
هي احلياة، وهي اليت ينبغـي أن حتركنا يف كل صغرية وكبرية.

وعندما شـّخص رسـول اهللا  وْضع األمة يف مثل حالنا 
اليوم، شـخصها مبرض امسه "الوهن"، قيل: وما الوهن يا رسول 
اهللا؟ قال: "حب الدنيا وكراهية املـوت" (رواه أبو داود). االرتباط 
بالدنيا واالقتصار باهلم على الدنيا، ابتغاء الدنيا وحبس كل اهلموم 
والطاقات يف حتصيل الدنيا واالرتفاع فيها.. ليس هذا هو الوضع 
الصحيح، املسلمون يف حقيقتهم آخرويون وليسوا دنيويني، قال 
اَر اآلِخَرَة﴾(القصص:٧٧)، فيما  اهللا تعاىل: ﴿َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اُهللا الدَّ

آتاك وكل ما آتاك. 
لكن، إذا أردت أن تسرف وأن تشتط وتسري على غري اهلدى 
الرباين، فابتعدت عـن الدنيا ابتعادا كليا، إّذاك يقال لك: ﴿َوَال 
ْنَيا﴾(القصص:٧٧)، أما االبتغاء فهو للدار اآلخرة  َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
ال سواها. هذه نقطة تصحيحية يف التفكري الكلي الضخم، البد 
أن يصبـح "التفكري" يف منتهاه واضحا، ويف مبتدئه واضحا، ويف 
ارتباطاته، يف عالقتنا باهللا  وداه الذي جاءنا. البد أن يكون 

يف غاية الوضوح، ذلك تصحيح التفكري.
والبد أن يصحح أيضا "التعبـري"، كما يف حديث معاذ بن 
جبل  املشـهور حني قال له رسول اهللا : "أال أخربك مبالك 
ذلك كله؟" فقلت: بلى يا رسول اهللا، فأخذ بلسانه وقال: "كف 
عليك هذا"، قلت: يا نيب اهللا، وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ قال: 
"ثكلتـك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم 
إال حصائد ألسـنتهم" (رواه الترمذي وابـن ماجه). لو تأملنا يف اآليات 
املتعلقة ذا املجال مثل قوله تعـاىل: ﴿َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي 
ْيَطاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْم﴾(اإلسراء:٥٣)، أو يف األحاديث  ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّ
كقولـه : "من كان يؤمن باهللا واليـوم اآلخر فليقل خريا أو 
ليصمت" (متفق عليه)، إذا تأملنا قليال يف مثل هذا، أدركنا بوضوح 
أن املسلم ميثل حمطة تصفية للنفايات القولية. فاملسلم ال ميكن أن 
يرسـل إال احلق واخلري، أما ما كان شرا وما كان باطال وما مل 
نعلم هل هو شر أم خري، وهل هو باطل أم حق، فهو أيضا يلحق 

بالباطل واخلطأ.
لنتصور أن هذه احلقيقة يعيشـها الفرد، وتعيشـها األسرة 
واجلماعة، ويعيشها اإلعالم والتعليم وتعيشها األمة، إىل أي حد 

يقل الشر يف التداول ويكثر اخلري.

إن املسلم حمطة تصفية، ال يسمح للشر باملرور، وإن استقبله 
فهو لضرورة؛ ألن اهللا  جعل أجهزة االستقبال ال تغلق، ولكن 
أجهزة اإلرسـال تغلق، فيجب التحكم فيها، فيمكن للمسلم أن 

يستقبل اخلري والشر، ولكن ال يرسل إال اخلري.
حنن حباجة إذن إىل هذا اهلـدى املنهاجي أيضا يف "التعبري"، 
ومثل ذلك وأهم منه وأعظم، حتتاج األمة إليه يف "التدبري" ألمور 
ثالثة مهمة، أوهلا: "تيسري الذكر". فلقد محلت هذه األمة أمانة، 
وجيب أن تيسـرها للناس، حتملها هي جبـدارة مث تبلغها للناس 
ْرَنا اْلُقْرآَن  ميسرة، فقد يسر اهللا  الذكر للذاكرين: ﴿َوَلَقْد َيسَّ
ِكٍر﴾(القمر:١٧)، وذلك لينتشر اهلدى. وثانيها:  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ لِلذِّ
"تعمري األرض" وفق هذا الذكر نفسه. وثالثها: "تسخري الكون" 
وفق هذا اهلـدى أيضا. كل ذلك هو صلب "التدبري". فأي فعل 

صدر من العبد جيب أن حيكمه هذا القرآن الكرمي.

مفهوم اهلدى املنهاجي
"اُهلدى" مداره على الداللة والبيان واإلرشـاد؛ َهداه يهديه: دلَّه 
بلطـف كما عرب الراغب األصفهاين قـال: "اهلداية هي الداللة 
بلطـف"، وليس بعنف، وهي اليت تالئـم األنبياء عليهم الصالة 
والسالم، وتالئم املرسلني وأتباعهم. فهذه الداللة بلطف أو هذا 
البيان الرفيق أو هذا اإلرشـاد احلكيـم، كل ذلك من حمتويات 

اهلدى بصفة عامة.
أما "املنهاج"، فهنـاك ثالثة ألفاظ تسـتعمل فيه: "النهج" 
و"املنهج" و"املنهاج"، وكلهـا يقصد ا الطريق، لكن "املنهج" 
أغلب اسـتعماله يف الطريق الفكري، وأغلب استعمال "النهج" 
يف الطريق مطلقا، وأغلب اسـتعمال "املنهاج" يف الطريق العملي 
الـذي له أصل فكري، ولكن الذي هو يف البؤرة يف لفظة املنهج 
هو الطريق الفكري، أي الكيفية النظرية اليت يتم وفقها الوصول 
إىل حقائق معينة. وأما "املنهاج" فهو الطريقة العملية اليت يسـار 

عليها للوصول إىل مقاصد بعينها.
فـإذا ركبنا األمر وقلنا "اهلدى املنهاجي"، يصري األمر تلقائيا 
أن املقصود بـه هو الطريقة املُثلى يف "التفكري" ويف "التعبري" ويف 
"التدبري". فإذا قلنا: "اهلدى"، انصرف إىل هدى اهللا  ﴿ُقْل ِإنَّ 
ُهَدى اِهللا ُهَو اْلُهَدى﴾(البقرة:١٢٠)، وحني نقول "اهلدى املنهاجي 
يف القرآن الكرمي"، نقصد به "الطريقة املثلى يف أداء اخلالفة، ويف 
أداء العبادة، ويف أداء الشهادة". فنحن املسلمني مطلوب منا األداء 
العام الذي جلميع البشـرية، وهو أداء وظيفة اخلالفة، ومطلوب 
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منـا أداء وظيفة العبادة داخل إطار وظيفة اخلالفة، مث أداُء وظيفة 
الشهادة داخل إطار اخلالفة. فالعبادة هي األخص. هذه الشهادة 
هلا طريقة معينة ميكن التأهل هلا، وميكن أداؤها تبعا لذلك التأهل. 
فالطريقة املثلى اليت يرشـد إليها كتاب اهللا ، وبيانه الذي هو 
السنة الصحيحة، تلك الطريقة املثلى اليت ترشد املسلمني خاصة 
والنـاس عامة إىل األفضل واألقوم يف كل املجاالت، سـواء يف 
جمـال التفكري أو جمال التعبري أو جمال التدبري، وهذا األخري جبميع 
مستوياته أيضا، تيسريا للذكر أو تعمريا لألرض أو تسخريا للكون 
َماَواِت  َر َلُكْم َما ِفي السَّ وما فيه من طاقات ﴿أََلْم َتَرْوا َأنَّ اَهللا َسخَّ

َوَمـا ِفي اَألْرِض َوَأْسـَبَغ َعَلْيُكْم 
ِنَعَمُه َظاِهـَرًة َوَباِطَنًة﴾(لقمان:٢٠)، 
كل ذلـك كامـن يف كتاب اهللا 
، وعلى املسلمني استخراجه.

مصادر اهلدى املنهاجي
وتتلخص يف ثالثة مصادر كربى، 
وهي أوال: القـرآن فهو األصل 
لغريه، ثانيا: السـنة اليت هي بيان 
ْكَر لُِتَبيَِّن  القرآن ﴿َوأَْنَزْلَنا إِلَْيَك الذِّ
لِلنَّاِس َما ُنـزَِّل إِلَْيِهْم﴾(النحل:٤٤)، 
ثالثا: السرية النبوية. فعندنا ثالثة 
القرآين  القصـص  هي:  مصادر 
والقصص احلديثي مث السرية النبوية.

هذه املصـادر الثالثة فيها يتركز اهلدى املنهاجي، وإال 
  كله، ويف سـنة رسـول اهللا  فهو موجود يف كتاب اهللا
كلها، ويف السـرية النبوية الصحيحة كلها كذلك. فالسرية هي 
"الوجه العملي للقرآن مربوطا بالزمان"، أو هي "السنة املنظومة يف 
الزمان"، فإذا كان ما يف كتب الصحاح والسنن ميثل اإلسالم يف 
الوضع األفقي، أي يستجيب للقضايا الفقهية والعقدية وغريها، أي 
ما هو اإلسالم؟ وما هو اإلميان؟ وما هو اإلحسان؟ فذلك عرض 
لإلسالم يف الصورة اليت انتهى إليها، لكن السرية النبوية تعرض ذلك 
نفسه بطريقة تنمو وتتطور، منذ بدء نـزول القرآن إىل اكتماله. 
فكل ما قاله  بني ﴿اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾(العلق:١) وبني 
﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم 
اِإلْسـَالَم ِديًنا﴾(املائدة:٣)، قاله بني حلظة بعثته وبني آخر نـزول 

للوحي. يف تلك الفترة قال كل ما جنده يف كتب السـنة، لكن 
عـرب زمان وعرب ظروف بعينها تطوَّر خالهلا تطوُّرا؛ وكان يناظر 
إحالل القرآن الذي كان يتنــزل وجيعله واقعا يف احلياة، اليت 
كانت إّذاك تتشكل حبسب اهلدى املنهاجي الذي يأيت به القرآن.
لكن اهلدى املنهاجي يتركـز أوال يف القصص القرآين. ألن 
اهللا  قال لرسـوله  ولألمة مجعاء: ﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اُهللا 
َفِبُهَداُهُم اْقَتِده﴾(األنعام:٩٠)، حنن -وحنن نقرأ يف كل ركعة سورة 
َراَط اْلُمْسَتِقيَم﴾ الفاحتة- ليس لنا طلب غري طلب اهلدى ﴿ِاْهِدَنا الصِّ

(الفاحتـة:٦) أّي صراط؟ ﴿ِصَراَط الَِّذيـَن أَْنَعْمَت َعَلْيِهْم﴾(الفاحتة:٧) 
هؤالء الذين أنعـم اهللا عليهم، هم 
﴿َوَمْن  األخـرى:  اآليـة  يف  كما 
ُيِطـِع اَهللا َوالرَُّسـوَل َفُأولَِئـكَ َمَع 
الَِّذيـَن أَْنَعَم اُهللا َعَلْيِهْم ِمـَن النَِّبيَِّني 
اِلِحنيَ﴾ َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقَني  دِّ َوالصِّ
(النسـاء:٦٩)، هـؤالء الذين أنعم اهللا 
األنبياء  هم  وأئمتهم  رأُسهم  عليهم، 
عليهم السـالم. ولذلك قال تعاىل: 
﴿َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ُألوِلي 
هنالك  من  اَألْلَباِب﴾(يوسـف:١١١). 
ينبغي أن يسـتفاد اهلدى املنهاجي. 
ففـي كل قصة فوائـد غزيرة، ويف 
جمموع القصص فوائد أغزر، وحني 
يرتبـط ذلك مبا هو بعـده -مما هو 

آت- يصبح أعظم فائدة.
أيضا القصص احلديثي، فالنصوص احلديثية كلها جمال للهدى 
املنهاجي، ألن احلديث بيان للقرآن، ولكن الذي فيه التركيز أكثر 
هلـذا اهلدى هو احلديث الذي يشـتمل على القصص واألمثال.
وأما املصدر الثالث، فهو السـرية النبويـة، اليت هي اإلطار 
الزمين للقرآن الكرمي مفرقا ﴿َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه لَِتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى 
ُمْكٍث َوَنزَّْلَناُه َتْنِزيًال﴾(اإلسراء:١٠٦)، وهي اإلطار الزمين أيضا لبيان 
رسول اهللا  من السنة الصحيحة. فالسرية هي قصة النيب اخلامت، 
قصة أعظم رسول وأعظم نيب وأعظم بشر. فقصته الكربى توجد 
يف السـرية النبوية. وإذا كانت قصـص األنبياء توجد يف القرآن 
الكرمي، وتوجد إشارات إليها وبيانات يف السنة الصحيحة أيضا، 
فقصته  موجودة يف السـرية النبوية اليت هي "الصدى العملي 
األعلى للقرآن الكرمي". هذه احلقيقة جتعلنا ننظر إىل السرية النبوية 

   ، א ا إذا ا
אت،  ـــכאر و  אء  أ
ى  ـــ ـــ  ـــאء  ـــ  ـــא  وإ
אب ا  ـــ כ אه  ـــ ـــ ا א
 ، ـــאس  א  أ  
ـــא،   א ـــא و א ـــ 
ـــאت، و   ـــ و ا ـــ 
؛  ي أراد ا ـــ א ا ى ا ا
א... ه ا   د ـــ  ِ ن 
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يف عالقتها بالقرآن الكرمي، نظـرة جديدة مهمة يف زماننا هذا، 
ألن واقـع األمة البد من العمل على االنتقال منه إىل املوقع الذي 
يريد اهللا منها أن تكون فيه، وهو موقع الشهادة على الناس. هذا 
االنتقال أكرب مرشد له وأكرب هدى منهاجي ميكن أن نستخلصه 
له هو يف تلك السـرية مربوطًة بالقرآن الكـرمي، أو من القرآن 
الكرمي مربوطا بالسرية؛ ألن كثريا من وقائعها موجود يف كتاب 
اهللا ، فاحلياة اخلاصة لرسول اهللا ، واحلياة العامة يف املرحلة 
املكيـة واملرحلة املدنية كلها مفصلة يف القرآن الكرمي، ويف بعض 
األحيان أكثر مما هي مفصلة يف السـرية نفسها. فال ميكن دراسة 
السـرية النبوية مبعزل عن القرآن، وال ميكن دراسة القرآن -من 

هذه الزاوية- مبعزل عن السرية النبوية.

لوازم استنباط اهلدى املنهاجي
إن استنباط اهلدى املنهاجي أمر يسري ملن يسره اهللا  عليه، لكنه 
من حيث اإلجنـاز هو أمر متقدم، يأيت بعد قراءة القرآن وتالوته 
وفهمه والعمل به، وبعد ذلك يأيت اسـتنباط اهلدى منه. وللقيام 

ذا االستنباط هناك شروط:
الشـرط األول: إتقان ما يلزم لفهم القرآن، بدءًا باللسـان. 
واللسان يف القرآن هو اللغة ﴿َوإِنَُّه لََتْنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني  َنَزَل ِبِه 
الرُّوُح اَألِمنيُ  َعَلى َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن  ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ 
ُمِبٍني﴾(الشـعراء:١٩٢-١٩٥)، ففهُم أّي نص كان قرآنا أو غري قرآن 
حيتـاج إىل التمكن من "املقام"، والتمكن من "املقال"، أي حيتاج 
إىل ما يلزم لفهم هذا النـص من علوم املقام وعلوم املقال. البد 
مـن إتقان اللغة العربية، فمن ال يتقن اللغة العربية حمال بينه وبني 
اسـتنباط هذا اهلدى. فالبد من التمكـني للغة العربية يف خمتلف 
املجـاالت، البد من التمكني هلا بقوة يف التعليم ويف اإلعالم ويف 
اإلدارة ويف احلياة العامة، البد من إجياد مناخ لغوي، بل مستوى 
لغوي عريب عام يؤهل اإلنسان لتلقي القرآن، وحيضره للمراحل 
القادمة السـتنباط اهلدى من القرآن. هذه نقطة يف غاية األمهية 
واخلطورة يف األمة اليوم. فعلى املسـلمني أن يفقهوا اخلطر وأن 

يكونوا يف مستوى التحدي يف املجال اللغوي، هذا عن املقال.
أمـا عن املقام فيجب أن نعلم أن الـذي يتكلم ذا القرآن 
هو رب العاملـني، فالقرآن الكرمي كالم اهللا  وليس كالم أي 
أحد، وفيه دليله من مثل قوله سـبحانه: ﴿َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلَنا 
 ، َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَلْيِهْم﴾(العنكبوت:٥١). اعرفوا رسول اهللا
واعرفوا القرآن، ستجدون بوضوح أنه ال ميكن أن يكون القرآن 

كالم حممد ، وال ميكن أن يكون كالم العرب مجيعا شـعراء 
وخطباء يف ذلك العصر وال فيما تاله، وال ميكن أن يكون كالم 
أمة أخرى بـاألوىل. فواضح أن رسـول اهللا  ينطق نطقني: 
ينطق نطقا امسه القرآن، وينطق نطقا امسه السـنة، اقرأ هذا واقرأ 
هذا، وسـتجد الفرق كبريا بني الكالمني. قارن القرآن بصحيح 
 ، البخاري أو بصحيح مسـلم، جتد أن هذا كالم رسول اهللا
وأن هـذا نطق به رسـول اهللا ، ولكنه كالم اهللا ، له بناء 
خاص جزئي وكلـي، فكتاب اهللا  من حيث البناء له مقدمة 
هي الفاحتة، وله خامتة هي سورة اإلخالص واملعوِّذتني، وله بناء 
معني يف أقسـامه األربعة: من السـبع الطوال إىل املئني واملثاين 
فاملفصل، ولكل جزء منه وضع خاص. فهذا أمر البد من اليقني 
فيـه من أن الذي يتكلم هو اهللا ، إذ البد لفهم اخلطاب فهما 
صحيحا أن ُيعلم َمن الـذي يتكلم به، من املخاِطب؟ وأن ُيعلم 
أيضا من املخاَطب؟ سواء رسول اهللا ، أو الفترة بكاملها، من 
هـم العرب إّذاك؟ ما مكة؟ ما املدينـة؟ ما أولئك الناس؟ كيف 
كان حاهلـم؟ وكيف هم؟ وكيف هي عادم يف اخلطاب؟ البد 
من معرفة هـذا املقام، ومن معرفة طبيعة العالقة، وكل ما كانوا 
عليه. فهذه األمور مما يدخل أحيانا يف علوم القرآن بصفة عامة، 
خصوصـا ظروف النـزول وما يتصـل بالنـزول، وما يتصل 

بالتدوين، كل ذلك البد من العلم به لتيسري هذه اخلطوة.
والشرط الثاين: اإلميان وارتداء لباس القرآن، وقد عربت باللباس 
ألن اهللا تعاىل قال: ﴿َولَِباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر﴾(األعراف:٢٦). ألن 
القرآن ُخُلـق، "كان خلقه القرآن" ، كما أجابت أم املومنني 
عائشة رضي اهللا عنها ملا سئلت عن خُلق رسول اهللا . والتقوى 
لباس ُيلبس، مبعىن أنه جيب أن يكون ظاهرا يف لسـان العبد ويف 
عينه ويف أذنه ويف قلبه، ويف كل شـيء من جوارحه. فالبد من 
اإلميان، ألن اهللا تعاىل قال: ﴿ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشـَفاٌء 
َوالَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأولَِئَك ُيَناَدْوَن 
ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾(فصلت:٤٤). فال يسمعون إذ ال صلة هلم بالقرآن، 
فالـذي ال يؤمن بالقرآن ال ميكن أن يفهـم القرآن، ولذلك ال 
ميكن أن يؤخذ عنه علـم القرآن. والذي ال يعمل بالقرآن أيضا 
ال ميكـن أن يؤخذ منه ال القرآن وال علـم القرآن. هذا العمل 
هـو الذي يعطي النور ﴿َيـا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقـوا اَهللا َوآِمُنوا 
ِبَرُسـوِلِه ُيْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْمُشـوَن 
ِبِه﴾(احلديد:٢٨). فهذا النـور ال يكون بغري التقوى، ولذلك كان 
اإلمياُن بالقرآن والعمل بالقرآن شـرطا يف الفهم السليم للقرآن.
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والشـرط الثالث: هو فقه حاجة األمة يف هذا الزمان، فالذي 
يتصدى السـتنباط اهلدى املنهاجي ال يكفيـه أن يكون عليما 
بالعربيـة، عليما بعلوم القرآن، مؤمنا بالقرآن، بل البد أن يكون 
مفّقهـا يف ظروف زمانه، فقيها يف حاجـات األمة اليوم، يعاين 
أحـوال األمة ويعرف وضعها أين هي؟ ومـا حاهلا؟ وما الذي 
حتتاج إليه اآلن؟ البد أن يفقه هذا. وهذا يقتضي "املعاصرة التامة 
واملعايشـة التامة لزمانه"، ألن عملية تنـزيل النص على الواقع 
تتأثر عمليا بذلـك. فالواقع البد أن ُيعرف لينـزَّل عليه القرآن 
التنـزيل الصحيح. زيادة على أنه مهم ليكون حال للمعضالت 
واملشـكالت، وليكون طريقا فعال إىل الصعود لتصبح األمة -

عمليا- واحدة، وتصبح شاهدة، وتصبح رائدة. هذا مطلوب منا 
اليوم، مطلوب أن نسري يف هذا الطريق حىت تصبح األمة واحدة. 
واألمة يف أصلها واحدة، وجيب أن تعود يوما ما واحدة، البد أن 
تعود جبهد املسلمني مجيعا حكاما وحمكومني، رؤساء ومرؤوسني، 
البد أن يتعاونوا على هذا الرب وعلى هذا التقوى، لكي تعود األمة 
واحدة، مث لكي تعود شـاهدة، أي مؤهلة فعال للشـهادة على 

الناس، ولكي تعود رائدة لسواها يف كل املجاالت.

التركيز يف الدرس القرآين على اهلدى املنهاجي
عندنا يف الدرس القرآين ثـالث عالقات: عالقة بتراثنا القرآين، 

وعالقة حباضرنا اليوم، وعالقة مبستقبلنا.
ففـي األوىل: ينبغي أن نركز على هذا اهلدى املنهاجي لدى 
علمائنا، سواء يف التفاسـري أو يف غريها، جيب أن نبحث هناك 
وننقب عن هذا النوع الذي ميكن أن نسـتفيد منه اليوم. ويدلنا 
الداللـة الصحيحة على كيفية النهوض من جديد، وكيفية العود 
إىل الصراط املستقيم، إىل الوضع الصحيح، إىل املوقع العلي. هذا 

الذي ينبغي أن يكون يف البؤرة.
ويف الثانيـة: جيب أن يكون التركيز على اهلدى املنهاجي يف 
معاجلة أدواء احلاضر ومعضالته. فالذين يبحثون يف األمة، والذين 
يفكـرون، والذين جيتمعون على اخلري أو يتشـاورون، كل َمن 
فّكـر وَحَمل هّم األمة واجته إىل أن حيل معضلة من معضالا أو 
يعاجل داًء من أدوائها، جيب أن يعاجله أوال يف ضوء ما استخلصه 
مـن كتاب اهللا ، من هذا اهلدى الذي يلزم ملعاجلة هذا الداء، 
مبعىن أن ال نعاجل أدواء احلاضر باهلدى الغريب أو اهلدى الشـرقي، 
جيب أن نعـاجل أدواءنا باهلدى القرآين الذي هو هدى اهللا أما ما 
جاء عن سـواه من الفهوم اليت للبشـر -مهما بلغت منـزلتهم 

ودرجتهم- فال يسـتطيعون أن يصفوا األدوية الكافية الشافية؛ 
ألم ال يعلمون كل شـيء، ال يعلمون الغـد وال احلاضر وال 
املاضي، بينما اهللا  يعلم السر وأخفى ﴿َأَال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو 
اللَِّطيُف اْلَخِبُري﴾(امللك:١٤). ولذلك فالدراسـات أو البحوث أو 

املؤمترات وكل اجلهود جيب أن تركز على هذا األمر.
ونفس الشـيء يف عالقتنا باملسـتقبل، وذلك إذا استشرفنا 
املسـتقبل ال نستشـرفه بناء على أفكار وعلى خترصات، وإمنا 
  نستشـرفه بناء على هدى منهاجي استنبطناه من كتاب اهللا
لنبين غدنا على أساس متني، موصوال حباضرنا ومباضينا، ال قطيعة 
فيـه وال انبتات، وهو على اهلدى الرباين الذي أراد اهللا ؛ ألن 
عز هذه األمة هو يف دينها، فإذا فّرطت يف دينها ضاع عزها كما 
نراه اليوم. وإن هذه األشكال من اخللل اليت نراها حنن، أو يراها 
غرينا من اخلارج، ويسـموا بأمساء، إمنا هي نتائج لغياب هذا 
اهلدى. فنحن اآلن ال نعلِّم األمة القرآن، أَو نسـتطيع أن ندعي 
هذا االدعاء؟! التعليم عندنا اليوم ال جياوز أربعة أحزاب فقط يف 
املغرب، وهي ُتعطى يف املرحلة االبتدائية حيث الطفل ال يستطيع 
أن يسـتفيد شيئا من هذا الذي نتحدث عنه، فهل ستة ومخسون 
حزبا ليست من القرآن؟! هل يوجد شيء أهم يف حياة األمة من 
القرآن حىت نقدمه على القرآن؟! هل يوجد؟ كال طبعا!.. فيجب 
أن يصبح القرآن هو األسـاس يف التعليم ويف بناء الشخصية يف 
األمة، هذه نصيحة هللا تعاىل، وحقيقة نعلنها ونسرها وجنهر ا، 

هذا عني احلق الذي جيب أن يتبع.
إن هذا االستشـراف البد أن يسـهم ويتعاون عليه التعليم 
بالدرجة األوىل، والبحث العلمي واإلعالم ومؤسسات املجتمع 
املدين بصفة عامة. والطريق هو أن يتجه اجلميع حنو قبلة واحدة، 
هي التركيز على القرآن الكرمي الستفادة ما ينبغي االستفادة منه، 
والتركيز على الوحي مجلة مبا فيه من سنة رسول اهللا ، والتركيز 
على الذين استنبطوا من ذلك اهلدى ما استنبطوا، مما ينفعنا مما أشرنا 
إليه يف عالقتنا باملاضي، كل ذلك نسـتفيد منه مجيعا ونتجه إليه 

مجيعا. فاإلدالَج اإلدالج، وعند الصباح حيمد القوم السرى..! 

(*) األمني العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) / املغرب.
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يـزال  وال  كان 
بـني  ميتـد  جـدل 

مبضمونه  املنتصرين للعلـم 
احلديـث، والغيارى على العقيدة اإلسـالمية أن ال 

تشوا شائبة، وأن ال يتسـرب إليها وهم باطل. كان وال يزال 
مثة جدل يثور بني هذين الطرفني، حول الكثري من املسـائل اليت 
كانت فيما مضى حمجوبة عن حواس اإلنسان حبجاب الغيب، مث 
إن العلم احلديث كشف عنها -فيما يبدو- هذا اللثام، وأخضعها 

حلواس اإلنسان.

كيف السـبيل إىل التوفيق بني ما 
نعتقده وجنزم به مما يدل عليه كتاب اهللا 
، وبني هذا الواقع العلمي الذي ال مناص 
من اإلميان به؟ أحسـب أن يف كتاب اهللا  آية أت 
هـذا اجلدل واللجج وعقدت صلحا بـني العلم احلقيقي، وبني 
العقيدة الصحيحة. بل أقـول إن هذه اآلية أكدت صلحا قائما 
من األزل بني العلم احلقيقي والعقيدة اإلميانية اليت جاء ا الرسل 
واألنبيـاء. هذه اآلية هي قول اهللا : ﴿َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال 
َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسـُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ 

دراسات إسالمية

’

بـــدا ال ترتـــوون،  . عطشـــى تبقـــون، أ . . نا بـــدا ال ترتـــوون، يـــا قلوبـــا لبحـــر الحقيقـــة شـــطآ . عطشـــى تبقـــون، أ . . نا يـــا قلوبـــا لبحـــر الحقيقـــة شـــطآ
، لمـــوج تفرحـــون، فكلمـــا ُســـقيتم ازددتـــم عطشـــا،وبضربـــات المـــوج تفرحـــون، فكلمـــا ُســـقيتم ازددتـــم عطشـــا وبضربـــات ا

 وصرختـــم "هـــل مـــن مزيـــد". وهـــا أنتـــم علـــى ضفـــاف الحقيقـــة؛ وصرختـــم "هـــل مـــن مزيـــد". وهـــا أنتـــم علـــى ضفـــاف الحقيقـــة؛
ريَبكـــم تقيمـــون، وفـــي ظاللهـــا تســـكنون وتســـتقرون. ريَبكـــم تقيمـــون، وفـــي ظاللهـــا تســـكنون وتســـتقرون.محا محا

* * ** * *

لحديث ومعرفة الغيب
م ا

لعل
ا

أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي*
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َيْعَلُمَهـا َوَال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اَألْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َياِبٍس ِإالَّ ِفي 
ِكَتاٍب ُمِبٍني﴾(األنعام:٥٩).

فكيف أت هذه اآلية هذا اجلدل؟ عندما نتأمل يف املطلع الذي 
صّدرت به هذه اآلية، جتدنا أمام مجلتني اثنتني، كل منهما حيصر 
مفاتح الغيب يف ذات اهللا . اجلملة األوىل أثبتت هذه احلقيقة، 
عن طريق تقدمي اخلرب على املبتدأ. وتلك أداة من أدوات احلصر: 
﴿َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب﴾، أي ال عند غريه. أما اجلملة الثانية فقد 
شرحت وأكدت ونصت على ما دلت عليه اجلملة األوىل: ﴿َال 
َيْعَلُمَهـا ِإالَّ ُهَو﴾. واملهم هنا أن نتبني كيف أن الضمري يعود إىل 
"املفاتح" ال إىل "الغيب": ﴿َوِعْنـَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِإالَّ 
ُهـَو﴾، أي ال يعلم هذه املفاتح أحد إال اهللا . ويف هذا داللة 
عميقة ينبغي تدبرها، وينبغي الوقوف عندها، لندرك كيف أن العلم 
واإلميان يتعانقان منذ األزل، وال ينفك الواحد منهما عن اآلخر.

الفرق بني الغيب ومفاحته
ما الفرق بني الغيب ومفاحته؟ أما الغيب فهو كل ما يتوقعه اإلنسان 
مما مل حيدث بعد، بناء على دالئل اعتمدها. توقُع اإلنسان هبوط 
درجة احلرارة بواسـطة رآها -بواسطة كتلة هوائية رآها كيف 
تسري- من الغيوب.. توقع هطول األمطار يف مكان ما بناء -على 
دالئل قطعا هي عملية- من الغيوب.. توقع الطبيب أن يولد اجلنني 
ذكرا -بناء على مؤشرات رآها يف الصبغيات أو الكروموزومات- 
من الغيوب.. توقع الشـفاء بعد تناول الدواء، من الغيوب.. بل 
توقع االحتراق، احتراق اهلشيم بعد وضعه يف النار، من الغيوب.. 
ذلـك ألن هـذه األمور كلهـا مل تقع بعد، ولكنهـا متوقعة. 
والشـيء الذي جيعلنا نتوقعها، بصرية علمية رأيناها واعتمدناها، 
والبصائـر العلمية مبثوثـة يف كون اهللا ، هـذا هو الغيب.

فما املـراد مبفاتح الغيب، بقطع النظر عما ذكره علماء اللغة 
من املعاين املتعددة لكلمة مفاتح ومفاتيح، ومفتاح، ومفتح؟ فإنه 
ممـا ال ريب فيه أن املراد مبفاتح الغيب دسـاتريها، أي الفاعلية 
الكامنة وراء هذه األحداث املتوقعة، الفاعلية الكامنة وراء تسيار 
الكتلة اهلوائية من مكان إىل مكان. حنن نرى هذه الكتلة اهلوائية، 
ولكن ترى ما الدستور الكامن وراء حتركها أو تبددها أو وقوفها 
يف مكان ما؟ حنن بوسعنا أن نتبني مؤشرات الذكورة يف اجلنني، 
ولكن من أين جاءت فاعلية العالقة بني مؤشـرات الذكورة يف 
الصبغيات وبني النتيجة اليت نتوقعها؟ حنن نتوقع -بل رمبا نعلم- 
أن تناول الدواء يشفي، وأن تناول السم املهلك يهلك، ولكن ما 

مصدر الفاعلية الكامنة يف العالقة السارية بني هذا الدواء وأثره؟ 
ما مصدر العالقة اخلفية السـارية بني هذا السم وأثره؟ ذلك هو 

الذي يعنيه البيان اإلهلي باملفاتح ﴿َمَفاِتُح اْلَغْيِب﴾.
ومن هنا ندرك السبب يف أن اهللا  سكت -إن جاز التعبري- 
عن الغيوب اليت ضرب األمثلة ا، وركز على حصر علم املفاتح 
يف ذات اهللا . فما املعىن الذي ننتهي إليه من هذا التفصيل، ومن 
حصر اهللا  مفاتَح، أي دساتري وفاعليات الغيوب يف ذاته ؟
هذا تنبيه لكل من سجن نفسـه يف سجن الطبيعة أو املادة؛ 
رأى ظواهـر املادة فأعطاها هي فاعليتهـا، أعطى الدواء فاعلية 
الشـفاء، أعطى النار فاعلية اإلحراق، أعطى هذه الصبغيات أو 
مؤشـر الـ"واي" (why) يف الصبغيات فاعلية الذكورة. وهكذا 
يرد البيان اإلهلي على هؤالء قائال: لكم أن تشاهدوا هذه الغيوب 
وأن تتوقعوها، وما أيسـر أن تتوقعوها إن سلكتم مسلك الدارية 
والعلم. ولكن ال تنسـوا أن هذه الغيوب اليت تتوقعوا، ليست 
فاعليتها كامنة يف ذات هـذه املواد أو الطبيعة، فاعليتها آتية من 
عندي، ومن مث فأنا أعلم كيف أتصرف ا. هذه الكتلة اهلوائية، 
من حقكم أن تتصوروا كيف أا تسري مشاال، ومن مث فهي تصل 
بعد حني حمدد إىل املنطقة الفالنية وتعمل عملها، ولكن ال تنسوا 
أّن حتـرك هذه الكتلة إمنا هو عائد إىل سـلطاين، مقاليد حتركها 

بيدي، فأنا الذي أعلم هل أسّيرها أم أوقفها أم أبددها.
ولعل أيسـر تصوير هلذا الذي يبصرنا به كتاب اهللا ، أن 
نفترض أننا نشاهد سفينة عمالقة متخر عباب البحر، متجهة إىل 
شـاطئ، وإّن بوسعنا أن نقول بناء على توجهها هذا إا ستصل 
إىل شاطئها بعد ثالث ساعات مثال، ولكن احلصيف والواعي من 
الناس يعلم أن السـفينة ال تتحرك حتركا آليا، وإمنا هنالك ربان 
بيده مقاليدها. فهو الذي يسريها كما يشاء، ولعل خاطرا يعّن له 
يدعوه إىل أن يوقفها يف مكان، أو أن ينهج ا سبيال آخر. وهذا 
  مثل نضربه حلياتنا الراهنة، وعالقة ما بيننا، عندما نتذكر أن اهللا
وهو فاطر السماوات واألرض، خالق األسباب واملسببات ورابط 
. ما بينهما بالعالقة اليت ال نتبني إال نتائجها، هذا ما يعنيه بيان اهللا
فما النتيجة اليت ننتهي إليها؟ النتيجة اليت ننتهي إليها، هي أن 
على اإلنسـان الذي آمن باهللا  قيوما للسماوات واألرض أن 
يعلم أن هذه األسباب واملسببات مرتبطة مبقاليد، وأن هذه املقاليد 
بيد اهللا . على اإلنسان العامل -قبل أن أقول املؤمن- أن يعلم 
أن هذا الذي يراه يف عامل املادة جنود هللا ، سخرهم اهللا ملا شاء 
كما يشـاء. وما ينبغي -إذا كان حيترم العلم ومصادر العلم- أن 
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خيدع باملظاهر عن األسـرار، أو بالصور عن املصور، ما ينبغي 
. إطالقا له أن جينح إىل هذا النهج. هذا ما حيذر منه بيان اهللا

نظرة علمية منصفة
ولكن هل هذا الكالم الذي يؤكده بيان اهللا بعبارة غريبة معجزة 
أخاذة يف هذه اآلية يؤيده العلم احلديث؟ مع العلم أننا لسنا حباجة 
إىل علم حديث يؤيد بيـان اهللا، بل العلم احلديث حباجة إىل أن 
جيد دالئل صدقه يف بيان اهللا . ولكن فلنحاور هؤالء اإلخوة 

الذين يعتدون بالعلم:
أذكر أين قرأت كالما لـ"دافيد هيوم" -وهو العامل الوضعي 
املعروف- يقول فيه: "لو أنين رأيت أن هشـيما احترق يف النار 
آالف املرات، فلن أسـتطيع أن أديل بقرار علمي بأن هذا اهلشيم 
سيحترق يقينا للمرة اجلديدة، إال إذا جربت، وألقيت هذا اهلشيم 
فاحترق". فهـو ال ينطلق من قرار ديين، وإمنا ينطلق من موازين 
علميـة هو دقيق يف تبينها.. ذلك ألن األمور اليت نراها أمامنا إمنا 
اسـتخرجنا قواعدها من التجارب املاضية، والتجارب املاضية ال 

تغطي دائما األحداث املستقبلية.
لعل خارقة تقع، لعل أمرا غري متوقع حيصل، أنا أظن ظنا راجحا 
وقويا أن هذا اهلشيم سيحترق، ولكين ال أستطيع أن أجعل تصوري 
وقناعيت أو يقيين هذا قرارا علميا باملعىن األكادميي لكلمة "العلم".

هذا الذي يقوله هيـوم، إمنا يقوله انطالقا من تذوق علمي. 
وها حنن نرى كتاب اهللا  يبني لنا أن علينا أن ال نرتاب يف أن 

. هذه الصور اليت نراها إمنا يسريها اهللا
يف كتاب اهللا  صورة حلوار أّخاذ بني سـيدنا نوح وابنه، 
جيسـد هذه احلقيقة اليت أقوهلا، يربز املنطق الومهي الطبيعي الذي 
يسـجن صاحبه يف ظالم من احلرية، ويربز املوقف العلمي الذي 
يستنشق صاحبه عبري اإلميان باهللا ، واالرتباط باهللا . عندما 
اهتاج الطوفان، وحتولت األرض اليابسة إىل حبار تاج باألمواج 
املتالطمة، وكان لنوح ابن شارد عن صراط اهللا ، يصور البيان 
اإلهلي حوارا يقول فيه: ﴿َوَناَدى ُنـوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا 
ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا﴾(هود:٤٢)، اركب معنا يف السفينة اليت أمرنا اهللا 
  أن جنتمع فيها ﴿َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوَال َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن 
َقاَل َسآِوي إَِلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء﴾(هود:٤٢-٤٣)، ذلك هو 

منطق اإلنسان الذي يسجن نفسه يف املادة أو الطبيعة.
إن هذا املاء املنهمر من السماء أو املتفجر من األرض، إن كل 
ذلك إال طغيان طبيعة، وها أنذا سـألتجئ من الطبيعة إىل حصن 

الطبيعة، سألوذ من طغيان الطبيعة ذا اجلبل األشم. مل يتصور أن 
هنالك فاعليـة كامنة يف هذه الظاهرة إال داخل هذا العامل الذي 
رأى. فماذا كان منطق النبوة؟ ماذا كان جواب الوالد الشـفوق 
على ابنه الذي دعته شـفقته إىل أن جيذبه عن هذا التيه إىل صعيد 
اإلميـان باهللا ؟ ﴿َقاَل َال َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اِهللا ِإالَّ َمْن َرِحَم 

َوَحاَل َبْيَنُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقَني﴾(هود:٤٣).
ال عاصم اليوم، املسـألة ليست مسألة طغيان طبيعة، ليست 
املسألة أن طبيعة استشرى ا الطغيان حىت تتصور أن بوسعك أن 
تلجأ منها إىل جبل أشم. إنه أمر اهللا . املاء اهلاطل من السماء 
املتفجر من األرض، واألعاصري املختلفة، إْن ذلك كله إال جنود 
جمندة هللا . واجلند إمنا يأخذ تعاليمه من غرفة العمليات، إمنا يأخذ 
تعاليمه من قائده. فهذا العامل كله جنود ﴿َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ 
ُهَو﴾(املدثر:٣١)، هؤالء اجلنود مرتبطون مبقاليد، مرتبطون مبفاتيح، 
واملفاتيح بيد اهللا . هذا الكالم، هذا املشهد احلواري يعمق هذه 
احلقيقة اليت يتحدث عنها بيان اهللا  بعبارة علمية إميانية واضحة.

بني الغيب والسنن الكونية
ولكن أحسب أن هنا إشكاال قد يطوف يف أذهان كثري منا. إذا 
قلت إن مفاتيح هذه الغيوب بيد اهللا  وليس لألسباب اليت نراها 
يف عامل الطبيعة أي فاعلية إطالقا، وإذا كان علينا أن ندرك ذلك 
فإننا سنجد أنفسنا يف حالة ال نستطيع أن نتعامل فيها مع احلياة، 
ألن الثقة بيننا وبني عامل األسـباب واملسـببات تنقطع. لن آخذ 
نفسي بعالج، فلعل هذا الدواء تزول فاعليته. لن أض من أجل 
أن أتسـبب برزق، ذلك ألن هذا السبب ال قيمة له، إمنا الفاعلية 
بيد اهللا ، بل لن أمحي نفسـي من النريان املهلكة، أو السموم 
املميتة، فلعـل هذه الفاعلية اليت أراها تنجـاب وتنفصل عنها.
وهكذا فإن اإلنسـان إذا استسلم هلذا التصور فرمبا أداه هذا 
التصور إىل عدم الثقة ذا الكون، ومن مث فإن اإلنسان لن يتحرك 

ابتغاء هدف. وهي مشكلة، فما اجلواب عنها؟
لعل خري من أجاب عن هذه املشكلة هو حجة اإلسالم اإلمام 
الغزايل. يف كتابه "افت الفالسفة" صور هذا اإلشكال، مث قال: 
أجل، إن الغيوب اليت نتوقعها ليست حتمية الوقوع، ألن مقاليدها 
ومفاتيحها بيد اهللا ، ولكن هللا  سنة يف الكون، أي قانون 
سـار. أقام على هذا القانون عالقة ما بني األسباب واملسببات، 
وأعلن يف كتابه املبني أن سـنة اهللا ال يلحقها تبديل ﴿ُسنََّة َمْن َقْد 

َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوَال َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويًال﴾(اإلسراء:٧٧).
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نعـم، وقد أكد البيان اإلهلي هذا املعىن يف أكثر من آية، فإذا 
رأينا أن الطعام يشـبع واملاء يروي، وأن الدواء يشفي، وأن النار 
حترق، وأن دالئل الذكورة يف الصبغيات مرتبطة فعال بالذكورة، 
 ، ا سنة ماضية يف عامل اهللاوكذلك العكس، فينبغي أن نعلم أ
وقد قال اهللا : ﴿ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوَال َتِجُد 
ِلُسنَِّتَنا َتْحِويًال﴾(اإلسراء:٧٧)، هذا قانون، العامل ليس فوضى، ومن 
مث فإننا منلك ما يسميه اإلمام الغزايل "اليقني التدريـيب"، بأن ما 
استمر على جه يف املاضي سيظل مستمرا يف احلاضر ويف املستقبل.

نعـم، ولكن هنا لفتة دقيقة جدا. اهللا  يقول: ﴿َوَال َتِجُد 
ِلُسنَِّتَنا َتْحِويًال﴾ أي لن تقوم سنة جديدة مقام السنة القدمية. لن 
يقوم نظام جديد مكان النظام الذي شـاءه اهللا  يف عالقة ما 
بني األسـباب واملسببات، لكن االختراق ممكن، واالختراق غري 

حتويل السنة إىل سنة أخرى.

من العلم احلتمي إىل اليقني التدريـيب
كثريا ما تقع اختراقات باسم املعجزات أو خوارق بقطع النظر عن 
ارتباطها بنيب جاءت املعجزة تأكيدا لصدقه. تقع هذه اخلوارق. 
ووقوُع هذه اخلوارق أنزل التوقَع من العلم احلتمي إىل ما يسميه 
اإلمام الغـزايل اليقني التدريـيب. فأنا كطبيب مثال رأيت حيايت 
كلها ظاهـرة تربط بني نوع من الصبغيات وبني ذكورة اجلنني، 
فمن حقي أن أجعل من هذه الظاهرة يقينا لكن تدريبيا، ال يقينا 
علميا أكادمييا حتميا. وجدُت أن الدواء يشـفي، فمن حقي أن 
أتعامل مع هذا الدواء على هذا األساس. ذلك ألن هذه "سنة اهللا" 

﴿َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اِهللا َتْبِديًال﴾(الفتح:٢٣).
وجدت أسباب اهلالك، ورأيت أن اهللا جعل أسبابا للهالك، 
إذن أتعامل معها. بل تقوم شريعة اهللا على هذا األساس: "تداووا 

عباد اهللا فإن اهللا ما أنزل داء إال وأنزل له دواء" (رواه األربعة).
ولو أن إنسـانا تفاعل مع هذه اآلية الربانية ونسـي سنة اهللا 
يف الربط بني األسـباب واملسببات، وألقى نفسه يف مهلكة لكان 
منتحرا، ولكان آمثا وعاصيا. ولو أن إنسانا قال: أنا -وقد ظمئت- 
لن أسعى إىل املاء ألرتوي منه، فإن اهللا  قادر أن يرويين، يقول 
  ألن اهللا  العلماء: هذا اإلنسان يسيء األدب مع كون اهللا
أقام سـببا لريي، كما أقام سببا لشبعي، وإذا كان األمر كذلك 
فما ينبغي أن أجتاهل السنة الربانية اليت أقامها اهللا  بني عباده.

وهكذا فإن املشكلة تنجاب. نتعامل مع احلياة طبقا لألسباب 
واملسـببات اليت أقامها اهللا  بيننا. إذا مسعت نشـرة االرصاد 

اجلوية أتعامـل معها، وأعلم أن هـؤالء مل ينطلقوا من قرارهم 
وبياـم إال من يقني تدريـيب. ويقصد اإلمـام الغزايل باليقني 
التدريـيب اليقني الذي تكامل وتكاثـف من التجارب الكثرية 

الكثرية الكثرية اليت أورثتين يقينا، ولكن احتمال الشذوذ قائم.
احتمال الشـذوذ هو الذي يذكرين بقولـه تعاىل: ﴿َوِعْنَدُه 
َمَفاِتُح اْلَغْيِب﴾، عنده مفاتح الغيب، ولعلنا مجيعا نعلم أن هنالك 
كتابا ألفه باحث أو صحفي أمريكي مساه "غرائب العامل"، وحشد 
فيه مئات الغرائب اليت ختالف العلم، وختالف -يف الظاهر- سنن 
اهللا . وكل ظاهرة من هذه الظواهر جتعل اإلنسان وتضعه أمام 

حرية، ولكنها ال تضع املؤمن أمام حرية قط.
تفسـري ذلك أن اهللا  يرينا بني احلني واآلخر، من خالل 
هـذه اخلوارق ما يذكرنا بأن مقاليد هـذا الكون بيد اهللا، وبأن 
مفاتيـح الغيوب عائـدة إىل اهللا . ويف هذا يقول لنا: تعاملوا 
مع هذا الكون طبق السـنة اليت أقمتها، ولكن إياكم أن تسجنوا 
أنفسكم من هذه السـنة يف تصور مادي طبيعي أرعن، تذكروا 

أنين أنا الذي وضعت هذا املنهج.
أحسـب أن هذا الكالم ينّبه العلـم إىل حقيقة ما يقوله اهللا 
، والبد أن ينغض الرأس لبيان اهللا، وأحسـب أن اإلنسـان 
الغيور على العقيدة اإلسالمية البد أن ينغض الرأس أيضا للحقيقة 
العلمية اليت جتعلنا نتفاعل مع عامل األسباب واملسببات، وال ننسى 
أن اجلذع الواحد عائد إىل اهللا. فروع األسـباب كثرية جدا جدا 
نتعلق ا، ولكن ما ينبغي أن نفصل ما بني هذه الفروع وجذعها 

الذي يعرب عنه بيان اهللا  بكلمة "مفاتح".
واآلن مـا النتيجة العلمية التربوية الـيت ننتهي إليها من هذا 
الكالم الذي وعيناه؟ النتيجة العلمية واضحة، لكنين ال أحب أبدا 
يف املوضوعات اليت نتناوهلا أن نكون نظريني فقط. أحب أن أجند 
كل مسألة علمية لوظيفة سـلوكية تربوية. ما الفائدة السلوكية 
التربوية اليت جينيها املسلم من خالل هذا الذي قلناه؟ الفائدة هي 
أن اإلنسـان إذا وعى هذه احلقيقة عاش مع ما يقوله الربانيون، 
  مع وحدة الشهود. وما وصل إنسان إىل اإلميان احلقيقي باهللا
إال بعد أن ارتقى إىل وحدة الشـهود هذه، بل ما ذاق اإلنسان 
املؤمن نشوة اإلميان باهللا  ولذة اليقني به إال إذا ذابت األكوان 
أمام بصـره، وهو موقن ا ببصريته لـريى من خالهلا املكون.
وكم يسأل كثري من الناس ما السّلم الذي يرقى يب إىل سدة 
وحدة الشـهود؟ أكون مع األكوان وأتعامل معها، وال أرى من 

خالهلا إال املكون، ما السبيل إىل ذلك؟



السـبيل إىل ذلك أن يهضم عقلي باستمرار هذه احلقيقة 
اليت ذكرناها، أن يعلم اإلنسان أن الغيوب املتناثرة يف الكون 
مردهـا إىل مقاليد بيد اهللا  فهو العليم ا، وهو املتصرف 

. ا. وليغذ يقينه العلمي هذا بالكثري من ذكر اهللا
فاإلنسـان إذا وعى هذه احلقيقـة يعيش وهو يتعامل مع 
األكوان، مع املكون . إن تناولُت املاء على ظمأ وشعرت 
بلذة الري تسري يف كياين تذكرت اهللا ، وعشت مع قبس 
وهـاج من حمبة اهللا ، وإن تناولـت الدواء وقد وصفه يل 
الطبيب، ونظرت فوجدت أن اهللا قد شفاين بعد تناوله أنسى 
الـدواء، وأعيش مع املداوي احلقيقي، مع اهللا ، أعيش مع 

مفاتيح هذه الغيوب.
نعم، كذلك عندما أتناول طعامي، كذلك عندما أجد أن 
هنالك أخطارا تطوف يب، مث أن أسبابا أيا كانت أبعدت هذه 
األخطار عن كياين، أعيش مع مفاتيح الغيب، أي مع من بيده 
مقاليد هذه الغيوب كلها، وإذا استمر يب احلال على هذا املنوال، 
فلسوف أستطيع أن أمجع بني أمرين طاملا صعب على كثري من 
الناس اجلمع بينهما؛ أكون إنسـانا فرشيا يتعامل مع األكوان 
تاجرا مزارعا سياسيا قائدا، أكون مع خضم هذا الكون، ولكن 
. عقلي ومن مث وجداين، كل ذلك منصرف إىل شهود اهللا

هـذه هي النتيجة، نتيجة النتيجة. النتيجة األوىل أن حنقق 
عقيدتنا اإلميانية باهللا  الـيت جتمع بني العلم احلقيقي وبني 
العقيدة الصحيحة اليت جاء ا كتاب اهللا . مث إنا إذا أخذنا 
أنفسـنا ذا الذي يقوله اهللا ، وغذينا أنفسـنا مبزيد من 

األدلة، فإننا نرقى إىل مستوى وحدة الشهود.
إن اإلنسـان الذي ذاق لذة هذا املعىن ينظر إىل األكوان 
كلها من حوله وكأا ألواح من الزجاج الصايف الدقيق، هذه 
األلـواح موجودة، ولكنه مهما حـدق فيها ال يرى فيها إال 
مـا وراءها، ال يرى فيهـا إال املكون . حنن نقرأ قول اهللا 
: ﴿اُهللا َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحـيُّ اْلَقيُّوُم﴾(البقرة:٢٥٥) نقرأ هذا 
الكالم وندركه علما، ولكن هل نتفاعل به وجدانيا؟ هذه هي 

النتيجة اليت أرجو وأسأل اهللا  أن يكرمنا ا مجيعا. 

(*) كلية الشريعة، جامعة دمشق / سورية.
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المخاض الجديدالمخاض الجديد

آن األوان،آن األوان،
ودّقْت ساعة املخاض،ودّقْت ساعة املخاض،
أحشاء الظالم متورأحشاء الظالم متور

وتتحفز وتتأمل،وتتحفز وتتأمل،
إذ النور من أحشائها سيتدفق،إذ النور من أحشائها سيتدفق،

وقلب العامل به سيخفق ويتألق...وقلب العامل به سيخفق ويتألق...
* * ** * *



الدين غذاء كلي شـامل، غـذاء للروح وللعقل 
وللبـدن مجيعا؛ فكل الصلوات، وكل الزكوات، 
وسـائر األعمال من األركان والسنن والفضائل 
أطباق شـهية من غذاء الدين. بيد أن كثـريا من الناس يف هذا 
العصر غلب عليهم االهتمام -من الدين- مبا يغذي العقل فقط، 
أو ما يغذي عزمية جهاد العدو فقط، أو ما يشحذ الذهن خلوض 
غمار الصراع السياسي فقط. وكل ذلك زاد ضروري للمؤمن، 

لكنه جزء من الدين وليس كل الدين.
ومن َثمَّ كان البد من تغذية أخرى، تغذية ترجع على كل ما 
سـبق بالتخلية والتحلية؛ حىت يكون معّبرا بصدق وإخالص عن 
حقيقة الدين.. تغذية ذات طبيعة أخرى ومذاق آخر، تنال فيها من 

لذات الروح ما ال جتده يف شيء آخر.. إا "خلوة الروح للمناجاة 
واالبتهال"، خلوٌة ال يعكر صلَتك باهللا فيها شيٌء على اإلطالق.

وإمنا هي أوقات ختتارها بنفسـك، لتناجي فيها ربَّك بالثناء 
والدعاء، أوقات يصفـو فيها قلُبك هللا وخيلص له، بليٍل أو اٍر، 
فتعرج إليه أشواُقك يف خلوات الروح َرَغبًا وَرَهبًا، عرب كلمات 
الذكر والثناء عليه تعاىل، مبا يليق جبالل وجهه وعظيم سـلطانه، 
مما َعلََّمَنا سـبحانه من أمسائه احلسىن وصفاته العلى.. فتدعوه مبا 

يقون واألولياُء املخَلصون. دِّ دعاه األنبياُء والصِّ
وإنَّ ِلِذْكِر اهللا  بالدعاء والثناء عليه -َمْقُروَنْيِن- ألثرًا عجيبا 
على النفس، وإن ذلك ملن أحب العبادات إىل اهللا، وأقرا طريقا 
إليه تعاىل. والثناُء على اهللا  يكون أساسًا مبا أثبت لنفسه تعاىل 

سر الدعاء وخفاء األسماء
أ.د. فريد األنصاري*
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إذا ارتقـــت األفـــكار، وعمقـــت فـــي الطبيعـــة األنظـــار، بـــان الجمـــال وظهـــر؛
؛ لوجـــود معلومـــا ، وتجلـــي اهللا فـــي ا فيغـــدو كل شـــيء بالجمـــال مرســـوما

لـــوان الزهـــور، وحفيـــف األغصـــان، وتغريـــد الطيـــور، وعـــادت ســـنن   فـــي أ
الكـــون َمَصـــبَّ جمـــال ومنبـــع جـــالل.

* * *

]

قضايا فكرية



من أمسائه احلسىن وصفاته العلى؛ ذلك أن الثناء عليه تعاىل بأمسائه 
وصفاته، ومجيل صنعه وفعالـه، وحكمة تقديره وتدبريه مرتبط 
أشـد االرتباط بأدب الدعاء، يف كل الصيغ الواردة عن األنبياء 
والصاحلـني، كما هو منصوص عليه يف القرآن الكرمي والسـنة 
النبوية بشكل مسـتفيض؛ حىت إنك ال تكاد جتد دعاًء قرآنيا أو 
ُسنِّيا إال وجتده مقرونا بالثناء على اهللا جبمال أمسائه وصفاته تعاىل. 
وهـو منهج بقدر ما يكون أدعى لإلجابـة والقبول، يزيد العبد 
معرفة باهللا وعلما به َجلَّ ُعَاله. وإن ذلك َلُهَو من أعظم املقاصد 
التعبدية يف الدين، ومن أمجـل الطرق املوصلة إىل رب العاملني.

وإنَّ أوقاتـًا تصفو فيها النفس ملثل هذا هلي "األوقات" َحّقًا! 
وقـد كان الربانيون من قبُل إذا َعِلُموا أحَدهم له مثل ذلك قالوا 
يف ترمجتـه: "فالن له أوقات"، أو "كان صاحب أوقات" وكأمنا 
"الوقت" -ذا املعىن- إمنا هو ما متضيه يف مناجاة اهللا.. وما سواه 
ليـس لك بوقت، بل قد ضاع منك ومضى هدرًا..! وأما اآلخر 
فقـد بقيْت لَك بركاُته إىل يوم القيامة؛ حلظاِت ُخْلٍد تؤيت أكَلها 

كلَّ حني بإذن را، َفَأْكِرْم ِبِه من "َوْقٍت" وأْنِعْم!
ذلك أن املناجـاة هللا واالبتهال -بالدعاء والثناء عليه تعاىل- 
تورث القلب إشـراقا نورانيا خاصا، جيعل العبد شفاَف الروح، 
صايف الوجدان، يرى بنـور اهللا.. فإذا به يتدرج -ما داوم على 
ذلك- عرب مدارج اإلميان حنو منـزلة الوالية حىت يكون ممن أويت 

الربكَة واحلكمة، من الّصّديقني والّرّبانيَني.

سر اإلخالص
فـأْن ُتناجَي اهللا بالدعاء -كما وصفنا- يعين أنك تعبده بصدق، 
ألن الدعـاء إمنا يكون عند "الشـعور باالفتقار" وذلك سـر 
اإلخـالص، وحقيقة التوحيد؛ ومن هنا ال ميكن للمضطر إال أن 
يكون خملصـا إذا دعا اهللا جل وعال علـى احلقيقة؛ نعم، حىت 
لو كان مشـركا. وإمنا يكون إخالصه للحظة عابرة، هي حلظة 

"الشـعور االضطراري باالفتقار إىل اهللا"، مث يعود إىل شـركه.
وَسـَبُب ذلك واضٌح على مسـتوى النفس اإلنسانية وطبيعتها، 
رُّ ِفي الَْبْحِر َضلَّ  ُكُم الضُّ فاقرأ إن شئت قول اهللا تعاىل: ﴿َوإَِذا َمسَّ
اُكْم إَِلى الَْبرِّ َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اِإلْنَساُن  َمْن َتْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاُه َفَلمَّا َنجَّ
َكُفوًرا﴾(اإلسـراء:٦٧)، وقوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي ُيَسيُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ 
َواْلَبْحِر َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطيَِّبٍة َوَفِرُحوا 
ِبَها َجاَءْتَها ِريٌح َعاِصـٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمكَاٍن َوَظنُّوا 
يَن لَِئْن أَْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه  أَنَُّهْم ُأِحيَط ِبِهْم َدَعُوا اهللاَ ُمْخِلِصَني َلُه الدِّ
ا أَْنَجاُهْم ِإَذا ُهْم َيْبُغوَن ِفي اَألْرِض  ـاِكِريَن  َفَلمَّ لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّ
﴾(يونس:٢٢-٢٣). ومثله قوله سبحانه: ﴿َفِإَذا َرِكُبوا ِفي  ِبَغْيِر اْلَحقِّ
اُهْم إَِلى اْلَبرِّ ِإَذا ُهْم  ا َنجَّ يَن َفَلمَّ اْلُفْلِك َدَعُوا اَهللا ُمْخِلِصـَني َلُه الدِّ
ُيْشـِرُكوَن﴾(العنكبوت:٦٥)، والسر يف إخالص املشرك عند الدعاء 
-ساعَة اخلوف واالضطرار- إمنا هو شعوره الصادق باحلاجة إىل 
اهللا اضطرارًا، فهنالك َيِضلُّ عنه كلُّ ما كان يشـرك به من قبل، 

وال يبقى عنده من أمل حقيقي يتعلق به إال اهللا.

حقيقة الدعاء
وإمنـا القصد من هذا كله بيان أن الدعاء هو التعبري الصادق عن 
االحتياج واالفتقار إىل اهللا؛ فكان بذلك هو أصفى حلظات العبادة 
هللا وأخلصها لوجهه الكرمي، واملؤمن الصادق املخلص هو أوىل به 
وأجدر. فسري العبد إىل اهللا كلُّه دعاٌء ذا املعىن.. سواء يف ذلك 
صالُته وصيامه وزكاته وذكره وشـكره وخوفه ورجاؤه وسائُر 
عمله. كل ذلك إمنا حقيقته طلب رضى اهللا، وابتغاء وجهه جل 
عـاله. وما معىن الدعاء غري هذا؟ فلم يبق شـيء من الدين إذن 
مل يدخل يف معنـاه. فَلَك أن تقول إن الذي ال يدعو ربه -على 
كل حال- ال يعبده بصدق؛ مبا هو ال ميارس العبادة على وجهها 
احلقيقي، أي حتقيق معىن االفتقار إىل اهللا يف كل شيء، سواء على 

مستوى الوجدان أو التعبري.
ولذلك كان الدعاء هو جوهر العبادة وروحها. وكان ذلك 
البيان النبوي البليغ -مـن جوامع َكِلمه - مما رواه الصحايب 
اجلليل النعمان بن بشـري  أن النيب  قـال: "إن الّدَعاء هو 
العَبادة" مث قرأ: ﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسـتَِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن 
َيْسـَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسـَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾(غافر:٦٠)" 
(أخرجه األربعة)، ومن هنا تضافرت اآليات، وتواترت األحاديث يف 
األمـر بالدعاء، فكان قول اهللا تعال مما قرأه النيب  يف احلديث 
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املذكور داال على وجوب الدعاء على اإلمجال، إذ املخالفة مآهلا 
ترهيب كما هو واضح من سـياق اآلية: ﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني 
َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم 
َداِخِريَن﴾، وعلى هـذا يفهم قوله : "من ال يْدُع اهللا يغَضْب 
عليه" (أخرجه احلاكم)، أي مبا هو قد استغىن عن اهللا، فكأمنا احلديث 
تفسري لآلية. ولذلك قالت عائشة رضي اهللا عنها: "سلوا اهللا كلَّ 
ْسـَع، فإن اهللا  إن مل ييّسره مل يتيّسر".(١) وهو  شيء حىت الشِّ
تعبري بليغ عن حقيقة التوحيد وإخالص الدين هللا عقيدًة وعمال.

وليس عبثا أن يقص علينا القرآن الكرمي أحوال األنبياء واملرسلني 
يف حتقيق هذا املعىن العظيم، وينقل إلينا عبارام الرقيقة، ومواجيدهم 
اجلميلـة، يف مناجاة اهللا، واالبتهال إليه َرَغبًا وَرَهبًا. وإمنا كانت 
تربية سيدنا حممد  ألصحابه بتعليمهم اللجوء إىل اهللا يف اليسر 
والعسر حتقيقا هلذا املعىن من اإلخالص والتعرف إىل اهللا بصدق.

مث إن العبـد إذ يغفل عن ربه تثقل نفسـه ويضيق صدره مبا 
يقع له من غرق يف أوحال النفس وأدخنة الشيطان، فيحتاج إىل 
حلظات للتصفية، جيأر فيها إىل اهللا بالدعاء مستغيثا ومستعينا، حىت 
إذا اخنرط يف سلك املواجيد السـائرة إىل اهللا بصدق تدفق عليه 
شالل الرمحة شـفاًء وعافيًة فتنهض روُحه َيِقَظًة قويًة.. تستعيد 
عافيتها، وتسترد صفاءها بإذن اهللا. فمن ذا يستغين عن دعاء اهللا 

إال جاهل باهللا!؟

األمساء احلسىن بني التجلي واخلفاء
اهتم العلماء كثريا -سـلُفهم وخلُفهم- بقضية األمساء احلسـىن 
يف سـياق التعبد ا دعاًء وابتهاال إىل اهللا جل عاله نظرا جلالل 
أسـرارها ومجال أنوارها، وِلَما ورد يف ذلك من األمر يف كتاب 
اهللا، من مثل قوله تعاىل: ﴿َوِهللاِ اَألْسـَماُء اْلُحْسـنَى َفاْدُعوُه ِبَها 
َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسـَماِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾
(األعراف:١٨٠)، وقوله سبحانه: ﴿ُقِل اْدُعوا اهللاَ َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيًّا 

َما َتْدُعوا َفَلُه اَألْسَماُء اْلُحْسَنى﴾(اإلسراء:١١٠)، وما صح يف السنة 
النبوية الشريفة من قوله عليه الصالة والسالم: "إن هللا تسعة وتسعني 
امسا -أعطى مائة إال واحـدا- من أحصاها دخل اجلنة، إنه ِوْتٌر 
حيب الِوْتَر" (متفق عليه)، ويف رواية: "من حفظها دخل اجلنة" وُرِوَي 
أيضا بصيغة: "إن هللا تعاىل تسعة وتسعني امسا -مائة غري واحد- ال 
حيفظها أحد إال دخل اجلنة، وهو وتر حيب الوتر" (متفق عليه). وما 
ذلك كله إال ألا مدخل عظيم للتعرف إىل اهللا تعاىل، والعروج 

إليه سبحانه عرب مقامات معرفته ومنازل حمبته للفوز بكرم واليته.

املراد حبفظ األمساء وإحصائها
غـري أنه تنتصب بني أيدينا ههنا قضيتـان: األوىل تتعلق مبفهوم 
احلفظ أو اإلحصاء الوارد يف احلديث، والثانية تتعلق مبسـألة عد 
هذه األمسـاء وتعيينها. فأما القضيـة األوىل -وهي الراجعة إىل 
املقصـود مبعىن احلفظ واإلحصاء- فقد سـبق لنا كالم عنها يف 
غري هذا املوطن نلخصه كمـا يلي: وذلك أنه "قد ذهب أغلب 
العلماء -ما سترى حبول اهللا- إىل أن "احلفظ" هنا هو مبعىن حفظ 
املقتضيات من األفعال والتصرفات، ال حفظ العبارات فقط، كما 
يف قـول النيب : "احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده اجتاهك" 
(رواه أمحد والترمذي). واملقصود حبفظ املقتضيات توقيع كل أعمالك 

وتصرفاتك مبا تقتضيه دالالا من حدود والتزامات.
فمثـال إذا انطلق العبد يف طلب رزقه واكتسـاب قوته فإمنا 
يفعل ذلك بامسه تعاىل "الرزاق"، ومعناه أن يعتقد أال رزق يصل 
إليه إال ما كتب اهللا له، مث أّال مانع له منه وقد كتبه اهللا له، ويكون 
هلذا -إن صح اعتقـاده فيه- أثره اإلميـاين، جيتهد كل يوم يف 
حتصيله، فال يساوم يف دينه مقابل مال، عطاًء أو حرمانا، إذ وجد 
يف معرفته باسم "الرزاق" أنه ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع. 
وهو قصد من مقاصد حفظ "االسـم" من أمسائه احلسىن؛ الثبات 
على ذلك أمام الفنت، ال تزحزحه املضايقات وال املناوشات وال 
التهديدات، وال تذهب به الوساوس كل مذهب، بل يسكن إىل 
عقيدتـه مطمئنا آمنا من كل مكـروه، إال ما كان من قدر اهللا، 
موقنـا أن اهللا ال يريد به إال خـريا. فذلك أمر املؤمن الذي ليس 
إال ملؤمن، واملؤمن أمره كله لـه خري كما يف احلديث الصحيح 
حيث قال عليه الصالة والسالم: "عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله 
له خري. وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إْن أصابته سـراء شـكر 
وكان خريا له. وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له" (رواه مسلم).

إا عقيدة السـالم واألنس اجلميل باهللا. وبقدر ما تسـكن 
النفـس إىل امسه تعاىل "الرزاق" يـذوق العبد من معىن "احلفظ" 
مجاال محيدا، وأنسا جديدا، فتعلو القدم بذلك يف مراتب العبودية، 
وتوحيد األلوهية مقامات أخرى. والربانيون يف "حفظ" كل اسم 
من أمسائه احلسـىن -ذا املعىن- مراتب ومنازل. وبذلك ميتلئ 
القلب حبا جلمال أنواره وجالل إفضاله تعاىل، فيزداد شـوقا إىل 
السـري يف طريق املعرفة الربانية، اليت كلما ذاق منها العبد جديدا 
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ازداد أنسا وشـوقا، فال تكون العبادة -بالنسبة إليه حينئذ- إال 
أنسا، وراحة، ولذة يف طريق اهللا، إذ تنشط اجلوارح للتقرب إليه 
تعاىل باألوقات والصلوات والصيام والصدقات، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكرات، والدخول يف سائر أعمال الرب الصاحلات. 
ولك يف أمساء اهللا احلسىن -من كل ذلك- مسالك تقربك إىل اهللا 

سبحانه وتوصلك إليه.
هذا هو الفهم األليق حبديث األمساء احلسـىن، وهو ما ذهب 
إليه أغلب شراح احلديث عند تعرضهم لذلك؛ ومن هنا قال ابن 
حجـر رمحه اهللا يف الفتح: "وقال األصيلي: ليس املراد باإلحصاء 
عدها فقط ألنه قد يعدها الفاجر، وإمنا املراد العمل ا. وقال أبو 
نعيم األصبهاين: اإلحصاء املذكور يف احلديث ليس هو التعداد، 
وإمنا هو العمل، والتعقل مبعاين األمساء واإلميان ا"(٢). وقال أيضا: 
"وهو أن يعلم معىن كلٍّ يف الصيغة، ويستدل عليه بأثره الساري 
يف الوجود، فال متر على موجود إال ويظهر لك فيه معىن من معاين 
األمساء، وتعرف خـواص بعضها (...) قال: وهذا أرفع مراتب 
اإلحصـاء. قال: ومتام ذلك أن يتوجـه إىل اهللا تعاىل من العمل 

الظاهر والباطن؛ مبا يقتضيه كل اسم من األمساء".(٣)
ذلك هو الشأن بالنسبة لسائر أمسائه احلسىن: الرمحن، الرحيم، 
امللك، القدوس، السالم، املؤمن، املهيمن... إخل. فكلها "حسىن" 
بصيغة التفضيل املطلقة هذه، أي ال شيء أحسن منها، فهي تبث 
النور والسـالم واجلمال، يف طريق السالكني إليه تعاىل حبفظها، 

ومتأل قلوم إميانا وإحسانا".(٤)

َعدُّ األمساء وتعيينها
وأمـا القضية الثانية وهي الراجعة إىل إشـكال َعّد هذه األمساء 
وتعيينها صيغـًة وعبارًة، الواحدة تلو األخرى إىل متام التسـعة 
والتسعني؛ فإا حمط خالف بني كثري من العلماء، خاصة وأنه مل 

يرد يف ذلك حديث صحيح يسـردها مجيعا ويعينها بذاا، وقد 
ضعـف العلماء ما أخرجه الترمذي وغريه من احلديث الوارد يف 
سـردها وإحصائها. إال أنه ال يكون عبثا أن يكلف اهللا ورسوله 
ٍر على وجه التحديد، ويبقى مع ذلك  -ندبا أو إيجابا- بأمر ُمَقدَّ
مجمال غير قابل للتطبيـق والتحقيق، هذا ُخْلٌف، بل هو ممتنٌع 
وجوُده في الشريعة، وهو يتخرج على القاعدة األصولية القاضية 

بأنه: "ال يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة".
وأما قوله : "إن هللا تسـعة وتسعني امسا -أعطى مائة إال 
واحدا- من أحصاها دخل اجلنة" فهو نص يف عدد هذه األمساء، 
مبا يعين أا أمساء حمصـورة حمددة من بني عدة أمساء أخرى غري 
مقصودة بالعد وال اإلحصاء يف خصوص هذا التكليف. والسياق 
ههنا قاض بأن العدد "تسـعة وتسـعني" ال خيرج عن ظاهره بل 
هو عـدد حقيقي مقصود، فقد قال: "أعطـى مائة إال واحدا" 
لتأكيد ظاهر العدد مما جيعله نصا على معناه بال منازع. وإذن مل 
يبق إال شـيء واحد، وهو أن هذه األمساء موجودة فعال، ميكن 
االشتغال ا دعاًء وتعبدًا، وليست من قبيل املجهول غري املبيَّن، 
ٌه إليها حقيقًة ِلَما ُعلم من أن اإلتيان ا إحصاًء  وأن الندب ُمَتَوجِّ

وعّدا وحفظا ممكٌن شرعا وعقال. فأين هي إذن؟
اجلواب بسيط: إا مجيعها يف كتاب اهللا، فمن قرأ القرآن كله 
أدركها قطعا. نعم، املشهور أن ما ورد منها يف الكتاب -مما هو 
متفق عليه- إمنـا هو حنو الثمانني امسا، على اختالف يف العد.(٥) 
وهذا راجع إىل قضية معىن "االسم"، وما املقصود منه؛ هل البد يف 
عد األمساء احلسىن وإحصائها من عبارة مفردة على جهة التسمية 
الَعَلِميَِّة؛ أم ميكن يف أمساء اهللا احلسىن بصفة خاصة الوصول إليها َعّدًا 
وإحصاًء وحفظًا من خالل مفاهيمها ومعانيها دون عباراا املفردة؟

ذلك ما نرجحه، وهو أن بركة االسـم قد حتصل للعبد من 
خالل الوصول إىل مفهومه دون عبارته املفردة، لكن على أساس 
أال يزعم املرء أن االسم من األمساء احلسىن هو هذه العبارة بالذات 
أو تلـك، ولكن له فقط أن يقول: إنه ههنا يف هذه اآليات، أي 
أن مفهومه متضمن فيها، على غرار ما ورد يف معىن "اسـم اهللا 
األعظم" من النصوص، كما سـترى بعد قليل حبول اهللا. إذ قد 
تكون حقيقة االسم من أمساء اهللا احلسىن مضمنة يف عدة آيات أو 
عدة مجل، وليس بالضرورة يف لفظة واحدة مفردة، ويكون ذلك 

االسم مما أعطى اهللا لعباده، أي ضمن التسعة والتسعني.
ولنـا يف أحاديث رسـول اهللا  خري دليـل، فقد صح يف 
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أحاديث االسـم األعظم أنه قد يكون عبارة عن عدة أمساء، أو 
عدة صفات، أو عدة كلمات، أو عدة مجل، يف عبارات خمتلفة، 
قد تتداخل معانيها وتتقاطع، وقـد ختتلف اختالف تكامل؛ مبا 
يوحي أن لالسم األعظم عدة جتليات. فمن ذلك قوله عليه الصالة 
والسالم: "اسم اهللا األعظم الذي إذا ُدِعَي به أجاب يف ثالث سور 
من القرآن: يف البقـرة، وآل عمران، وطه" (رواه ابن ماجه والطرباين).

وقال  بشـيء مـن التفصيـل: "اسـم اهللا األعظم يف 
ٌه َواِحٌد َال إَِلَه ِإالَّ ُهـَو الرَّْحَمُن  هاتني اآليتـني: ﴿َوإَِلُهُكْم إِلـَ
الرَِّحيُم﴾(البقـرة:١٦٣)، وفاحتة آل عمـران: ﴿امل  اُهللا َال إَِلَه ِإالَّ 
ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّـوُم﴾(آل عمران:١-٢) (رواه أمحد وأبـو داود). وعن عبد 
اهللا بـن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما أن رسـول اهللا  مسع 
رجال يقول: اللهم إين أسـألك بأين أشـهد أنك أنت اهللا ال إله 
إال أنـت، األحد، الصمـد، الذي مل يلـد ومل يولد، ومل يكن 
له كفوا أحد، فقال: "لقد سـألَت اهللا باالسـم األعظم، الذي 
إذا ُسـِئَل به أعَطى، وإذا ُدِعَي به أجاب" (رواه أبـو داود والترمذي). 
وعـن أنس بن مالك  قال: َمـرَّ النيب  بأيب عياش زيد 
بـن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إين أسـألك 
بـأْن لَك احلمُد، ال إلـه إال أنت، يا َحنَّاُن، يا منَّـاُن، يا بديَع 
 : السموات واألرض، يا ذا اجلالل واإلكرام، فقال رسول اهللا
"لقد سـألَت اهللا بامسه األعظم، الـذي إذا ُدِعَي به أجاب، وإذا 
ُسـِئَل به أعطى" (رواه أمحد وابن ماجه). فهذا كله دال على أن االسم 
األعظم ليس بالضرورة عبارة واحدة، بل قد يكون كذلك، وقد 
يكـون في عدة عبارات من عدة أسـماء أو عدة صفات، كما 
رأيت في النصـوص الصحيحة الواردة قبل. ومن هنا نرجح أن 
بعض األسـماء الحسـنى هي أيضا قد تكون لها تجليات شتى 
في كتـاب اهللا تعالى. وهي غالبا ما تكـون واردة في اآليات 
والسـور التي يصف اهللا فيها نفسه، مما يتعلق بشؤون ربوبيته، 
وكمال ألوهيته، وعظيم قدرته تعالى، من الخلق واألمر والقيومية 
والهداية، ومـا يحق له بعد ذلك على خلقـه من إفراده تعالى 
بالخضوع له والعبودية َرَغبًا وَرَهبًا؛ مما ورد في سـياق األمر 
بعبادته توحيدا وتفريدا. كل ذلك وما في معناه مما هو وارد في 
القرآن الكريم متضمن ألسـمائه الحسنى وصفاته العلى. ونحن 
نرجح أنه ما من اسم من األسـماء المقصودة بالعد واإلحصاء 
والحفظ على ما ورد في الحديث المتفق عليه إال وهو منصوص 
عليه في القرآن الكريم، بهذا المعنى الذي ذكرنا لألسـماء إن 

شـاء اهللا. وقد حرص غير واحد من علماء السـلف والخلف 
على اسـتخراجها من القرآن على ترجيح أن سياق األية: ﴿َوِهللاِ 
اَألْسَماُء اْلُحْسـنَى َفاْدُعوُه ِبَها﴾(األعراف:١٨٠) يفيد أنها كذلك. 
وإلى هـذا ذهب غير واحد من أهل العلـم، فقد قال القرطبي 
في كتابه "األسـنى في شـرح األسماء الحسـنى": "العجب 
من ابن حزم، ذكر من األسـماء الحسـنى نيفا وثمانين فقط، 

واهللا يقـول: ﴿َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشـْيٍء﴾(األنعام:٣٨)".(٦)

علماء تتبعوا األمساء من القرآن
وقـال ابن حجر يف فتح الباري: "وإذا تقرر رجحان أن سـرد 
األمساء ليس مرفوعا، فقد اعتىن مجاعة بتتبعها من القرآن من غري 
تقييد بعدد. فروينا يف كتاب املائتني أليب عثمان الصابوين بسنده 
إىل حممد بن حيىي الذهلي أنه استخرج األمساء من القرآن. وكذا 
أخرج أبو نعيـم عن (...) حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن 
احلسـني: "سألت أبا جعفر بن حممد الصادق عن األمساء احلسىن 
فقال: هـي يف القرآن" وروينا (...) عن حبـان بن نافع، عن 
سـفيان بن عيينة احلديث، يعين حديث: "إن هللا تسعة وتسعني، 
أعطى.."، قال: فوعدنا سفيان أن خيرجها لنا من القرآن فأبطأ، 
فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا، فعرضناها على سفيان، فنظر فيها أربع 

مرات، وقال: نعم هي هذه".(٧)
وقـال ابن حجر يف تلخيص احلبري: "وقد عاودت تتبعها من 
الكتاب العزيز إىل أن حررا منه تسـعة وتسعني امسا. وال أعلم 
من سبقين إىل حترير ذلك. فإن الذي ذكره ابن حزم مل يقتصر فيه 
على ما يف القرآن، بل ذكر ما اتفق له العثور عليه منه، وهو سبعة 
وسـتون امسا متوالية، كما نقلته عنه، آخرها "امللك"، وما بعد 
ذلك التقطه من األحاديث. وقد رتبتها على هذا الوجه لُِيْدَعى ا:

"اإلله، الرب، الواحد، اهللا، الرمحن، الرحيم، امللك، القدوس، 
السالم، املؤمن، املهيمن، العزيز، اجلبار، املتكرب، اخلالق، البارئ، 
املصور، األول، اآلخر، الظاهـر، الباطن، احلي، القيوم، العلي، 
العظيم، التواب، احلليم، الواسع، احلكيم، الشاكر، العليم، الغين، 
الكرمي، العفو، القدير، اللطيف، اخلبري، السميع، البصري، املوىل، 
النصري، القريب، املجيب، الرقيب، احلسـيب، القوي، الشهيد، 
احلميد، املجيد، املحيـط، احلفيظ، احلق، املبني، الغفار، القهار، 
اخلالق، الفتاح، الودود، الغفور، الرؤوف، الشـكور، الكبري، 
، الوارث، الويل،  املتعال، املقيت، املسـتعان، الوهاب، اْلَحِفـيُّ
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القائم، القادر، الغالب، القاهـر، الرب، احلافظ، األحد، الصمد، 
املليك، املقتـدر، الوكيل، اهلادي، الكفيـل، الكايف، األكرم، 
األعلـى، الرزاق، ذو القوة، املتني، غافـر الذنب، قابل التوب، 
شديد العقاب، ذو الطول، رفيع الدرجات، سريع احلساب، فاطر 
السماوات واألرض، بديع السماوات واألرض، نور السماوات 

واألرض، مالك امللك، ذو اجلالل واإلكرام".
[مث قال:] تنبيه: يف قوله "من أحصاها" أربعة أقوال، أحدها: 
"من حفظها"، فسـره به البخاري يف صحيحه (...) ثانيها: من 
عرف معانيها وآمن ا. ثالثها: من أطاقها حبسن الرعاية هلا وختلق 
مبـا ميكنه من العمل مبعانيها. رابعها: أن يقرأ القرآن حىت خيتمه؛ 
فإنه يسـتويف هذه األمساء يف أضعاف التـالوة. وذهب إىل هذا 
أبو عبـد اهللا الزبريي. وقال النووي: األول هو املعتمد. قلُت(٨): 

وحيتمل أن يراد من تتبعها من القـرآن، ولعله مراد الزبريي".(٩)
صحيح أن السـنة النبويـة ورد فيها من األمساء احلسـىن 
والصفات العلى الشـيء الكثري، مما يربو -إذا أضيف إىل األمساء 
املفردة املنصوصة يف القرآن- على عدد التسعة والتسعني بكثري. 
ولذلك فقد وقع اخلالف يف أيها املقصود باإلحصاء -يف احلديث 
املذكور- مما مل يقصد، بيد أن منهج القرآن قائم على أن عظائم 
األمـور من أمهات الفضائل وأمهـات الرذائل؛ يكون عادة مما 
نص عليه اهللا -جل عاله- يف القرآن. وإمنا يرد يف السنة تفصيل 
طريقـة العمل به، أو بيان فضله. ومبا أن القرآن هو أعظم كتاب 
يف التعريف باهللا ربا وإهلا -وتلك من أهم مقاصده العظمى- فال 
يعقل أن خيلو من أمهات األمساء احلسىن، السيما وأن اهللا  َنصَّ 
يف غريما موطن من كتابه على أمهيتها، وعلى طلب الدعاء ا كما 
مر يف قوله تعاىل: ﴿َوِهللاِ اَألْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن 
ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسـَماِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾(األعراف:١٨٠).
فإذا قيل أين هي؟ قلنا إا فيما نص اهللا تعاىل عليه من األمساء 
املفـردة يف القرآن، من مثل قوله تعاىل: ﴿ُهَو اُهللا الَِّذي ال إِلَه ِإال 
َهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم  ُهَو اُهللا الَِّذي ال  ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ
الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر  إَِلَه ِإال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّ
ا ُيْشـِرُكوَن  ُهَو اُهللا اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ  اْلُمَتَكبُِّر ُسـبَْحاَن اِهللا َعمَّ
َماواِت َواَالرِض  ُر َلُه اَألمسَاُء اْلُحْسـنَى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السَّ اْلُمَصوِّ
وُهَو اْلَعزيُز اَحلِكيُم﴾(احلشـر:٢٢-٢٤)، مث إا أيضا حاضرة يف كل 
آية وصف اهللا تعاىل ا نفسـه، إْذ كل ذلك أيضا متضمِّن ملعىن 
االسـم، كما يف قوله تعاىل من سـورة آل عمران: ﴿ُقِل اللَُّهمَّ 

ْن َتَشـاُء  َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشـاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
َوُتِعزُّ َمْن َتَشـاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر إِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 
َقِديـٌر  ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُتوِلُج النََّهـاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج 
اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر 

ِحَساٍب﴾(آل عمران:٢٦-٢٧).
فهـذه اآليات العظيمـة متضمنة لعدد مـن مفاهيم األمساء 
احلسـىن، وهي وإن مل ترد بصيٍغ َعَلمّيـة أو عبارات مفردة إال 
أا عميقة الداللة جدا علـى عرض جانب من عظمة اهللا تعاىل 
وكمال قدرته على كل شيء مبا حييل على مفاهيم ألمساء حسىن 
واردة على سـبيل الَعَلِميَِّة الصرحية يف مواطن أخرى من الكتاب 
والسنة كأمسائه تعاىل: "املالك، واملِلك، واحلي، والقيوم، والقدير، 

والقادر، واخلالق، والرزاق" وحنو ذلك كثري...
نًا يف دعائه  فمن سـأل اهللا مبثل هذه املواطن من القرآن ُمَضمِّ
نصوَص اآليـات -كما مر يف بعض أحاديث االسـم األعظم 
الثابتة- أدرك األمساء احلسـىن املقصودة مجيعا إن شاء اهللا. ومن 
أضاف إىل ذلك ما صح من السنة النبوية من األمساء كان -بإذن 
اهللا- أعـمَّ وأمشل وأحوط ملن قصد إحصاءهـا إحصاًء وإن مل 
يكلف نفسـه عناء العد احلريف واالستقراء اللفظي. فإذا بىن ذلك 
كله على ما ذكره الشـراح من معىن احلفـظ -مبا هو التحقق 
والتخلق مبقتضياا- َرَجا أن ينال وعد رسـول اهللا  من الفوز 

باجلنة، وإمنا املوفق من وفقه اهللا. 

(*) جامعة موالي إمسعيل / املغرب.

اهلوامش
ْسع: أحد  (١) قال األلباين: "أخرجه ابن السـين رقم: ٣٤٩، بسـند حسن". والشِّ

ُسُيور النعل، مما يعقد به.
(٢) فتح الباري بشـرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، ٢٢٦/١١، دار 

املعرفة، بريوت، ١٣٧٩هـ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب.
(٣) فتح الباري، ٢٢٦/١١- ٢٢٧.

(٤) بالغ الرسالة القرآنية للمؤلف: ٥٣-٥٥.

(٥) عدها الشـيخ العثيمني رمحه اهللا يف كتابه (القواعد املثلى) "واحدا ومثانني امسا" 

بإضافة اسـم "احلفي" أخذا من قوله تعاىل حكايـًة لقول إبراهيم ألبيه: ﴿َقاَل 
َسالٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّي إِنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا﴾(مرمي:٤٧). وواضح أن سياق 
اآلية ال يسـعف يف الداللة الَعَلمّية على هذا اللفظ لعدم إطالقيته. وقد تردد فيه 

ابن حجر من قبُل رغم عده إياه.
(٦) نقـال عن تلخيص اخلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، البن حجر العسـقالين، 

١٧٣/٤، حتقيق عبد اهللا هاشم اليمين املدين. ط. ١٣٨٤/١٩٦٤، املدينة املنورة.
(٧) فتح الباري:٢١٧/١١.

(٨) القول البن حجر.

(٩) تلخيص احلبري: ١٧٣/٤-١٧٤
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إن مما ال يقبل اجلدال وال النـزاع أن اهللا تعاىل 
خلق الكون كله على املتقابالت كاللذة واألمل، 
واملصلحة واملفسـدة، والصحة واملرض، والغىن 
والفقر، والسعادة والشـقاء، واحلياة واملوت.. إخل. وإن األستاذ 
بديع الزمان سعيد النورسي رمحه اهللا قد ج يف حتليالته لآليات 
القرآنية يف رسـائله هذا النهج التقابلـي الذي هو منهج القرآن 
الكرمي نفسـه، ويؤكد ذلك قوله يف اخلطبة الشامية: "إن رسائل 
النور اليت هي تفسـري حقيقي للقرآن الكرمي، ببيان إعجاز معانيه 
اجلليلة، ُتبّيـن أن يف الضاللة جحيما معنويا يف هذه الدنيا، كما  
تثبـت أن يف اإلميان نعيما معنويا يف الدنيا أيضا، وهي تربهن أن 

يف املعاصي والفساد واملتع املحرمة آالما معنوية مّربحة، كما أن 
يف احلسـنات واخلصال احلميدة والعمل باحلقائق الشرعية لذائذ 

معنوية أشبه ما تكون مبلذات اجلنة".

حياة املؤمن لذة ومصلحة وسعادة
إّن بديع الزمان سعيد النورسي َيعترب احلياة كلها بالنسبة للمؤمن 
لذة ومصلحة وسعادة، وأا بالنسبة إليه صورة مصغرة من نعيم 
اجلنة، وأن احلياة كلها أمل بالنسبة للكافر املعاند، وإن بدا للناظر 
أنه يف سـعادة ولذة؛ ألا سعادة ولّذة موهومة ال حقيقية، ولذة 
قليلـة فانية، فهو وإن بدا عليه آثار السـعادة إال أنه شـقي يف 
أعماقه. ويبّين النورسي رمحه اهللا ذلك بقوله: "إّن نوازع اإلنسان 
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وأحاسيسـه املادية ال ترى العقىب، فتفّضل درمها من لذة عاجلة 
على قنطار من لذات آجلة. هذه األحاسيس قد طغت -يف هذا 
العصر- على عقل اإلنسـان وسيطرت على فكره؛ لذا فالسبيل 
الوحيد إلنقاذ السفيه من سـفهه، هو الكشف عن أمله يف لذاته 
نفسـها". فلّذات الدنيا -إذن- مهمـا بلغت فهي قليلة جدا يف 
مقابلة اللـذة احلقيقية اليت هي لذة اجلنة األبدية. وال شـك أن 
العاقـل إذا خري بني لذة آنّية، ولذة ال حدود هلا، فإنه سـيختار 
اللذة الدائمة، وهذا ما قرره األسـتاذ النورسـي يف هذا النص. 
ويقول أيضا: "إن أهل الضاللة يعيشون يف جهنم يف هذه الدنيا، 
وإن أهل اهلداية يذوقون لذائذ اجلنـة يف هذه الدنيا أيضا (...) 
وإن اإلميان بذرة معنوية من بـذور اجلنة، والكفر نواة من نوى 

زّقوم جهّنم".
 إّن املتتبع لرسـائل النور جيد أنه ال خيلو فقرة من فقراا من 
هـذا النوع من التقابل، إما بني أهـل اهلداية وأهل الضاللة، أو 
بني اجلنة والنار، أو بني السـعادة والتعاسة، أو بني احلياة الدنيا 

واآلخرة، أو بني اللذة واألمل موضوع املقال.

مفهوم اللّذة واألمل
اللذة عبارة عن املنفعـة واملصلحة، وما يؤدي إليهما. واملصلحة 
هي املحافظة على مقصود الشـرع كما قـال اإلمام الغزايل يف 
املستصفى. ومقصود الشرع يف اخللق هو أن حيفظ عليهم دينهم 
ونفسـهم وعقلهم ونسـلهم وماهلم، فكل ما يؤدي إىل حفظ 
مقصود الشـرع يف اخللق فهو لذة ومنفعة ومصلحة؛ وذلك أن 

اللذة احلقيقية ال توجد إال يف الكون مع اهللا  خالق اللذات.
يقول الرازي يف تعريـف املنفعة واملضرة: "املنفعة عبارة عن 
اللـذة أو ما يكون طريقا إليها، واملضـّرة عبارة عن األمل أو ما 

يكون طريقا إليه".
ويقول العز بن عبد السـالم: "واملصاحل أربعة أنواع: اللذات 
وأسـباا، واألفراح وأسـباا. واملفاسـد أربعة أنواع: اآلالم 
وأسباا، والغموم وأسـباا. وهي منقسمة إىل دنيوية وأخروية 
(...) ومن أفضل لذات الدنيا لذات املعارف وبعض األحوال". 
فلـذات الدنيا ما هـي إال صور للذات اآلخـرة اليت هي اللذة 
احلقيقية، كمـا أن آالم الدنيا ما هي إال صور بالنسـبة لآلالم 
األخروية، وأفضل لذات الدنيا هي اللذات املكتسـبة عن طريق 
اإلميان بـاهللا ، وهلذا قال النيب : "حبـب إيل من دنياكم  
النساء والطيب، وجعلت قرة عيين يف الصالة" (رواه النسائي وأمحد). 
وكان عليه الصالة والسـالم كلما حزبـه أمر فزع إىل الصالة، 

فيقول: "يا بالل أقم الصالة أرحنا ا" (رواه أبو داود).
يقول األسـتاذ النورسـي: "إن كل لذة ومتعة خارج نطاق 
الشرع، فيها ألف أمل وأمل (...) فمن كان يريد السرور اخلالص 
الدائـم والفرح املقيم يف الدنيا واآلخـرة، عليه أن يقتدي مبا يف 

." نطاق اإلميان من تربية حممد

اللّذة وأقسامها يف فكر األستاذ النورسي
إّن اللذة يف فكر األسـتاذ النورسي منقسمة إىل لذة دنيوية ولذة 
أخروية، وإن لـذات الدنيا اليت تظهـر يف بديع صنع اهللا تعاىل 
يف الكون ويف احلياة من مجـال ولطافة يف املصنوعات، ولذة يف 
األطعمة، واء يف األلبسـة، ورفاهة يف املركوبات.. "كل ذلك 
ُيظهر سـخاء َوجودا ال حد هلما، فالبد أن يكون ملثل هذا اجلود 
والسخاء املطلقني، وملثل هذه اخلزائن اليت ال تنفد، وملثل هذه الرمحة 
اليت وسعت كل شيء، داُر ضيافة، وحمل سعادة خالدة حيوي ما 
تشتهيه األنفس وتلذ األعني، وتستدعي -قطعا- أن خيلد املتلذذون 
يف تلك الدار، ويظلوا مالزمني لتلك السعادة ليبتعدوا عن الزوال 
والفراق؛ إذ كمـا أن زوال اللذة أمل فزوال األمل لذة كذلك... 
وإال فاللذة اليسرية -اليت ينغصها الزوال والفراق- يف هذه الفترة 
الوجيزة ال ميكن أن تنسـجم ومقتضى هذا اجلود والسـخاء".
فالنورسـي رمحه اهللا يبني يف هذا النص أن لذات الدنيا هي 
لذات قليلة وقصرية األجل فال ينبغي للعاقل أن ينحاز إليها بكليته؛ 
وذلك أا لذات سـاعة تتضمن آالم ساعات؛ ألا ستفارق بال 
شك، وفراق اللذة أمل مرير. وها هو يؤكد ذلك يف موضع آخر 
بقوله: "وستفهم أن التزيينات يف هذه الدنيا ليست ألجل التلذذ 
والتمتع فحسـب، إذ لو أذاقتك اللذة ساعة أذاقتك األمل بفراقها 
ساعات وساعات، فهي تذيقك مثرية شهيتك دون أن تشبعك، 
لقصـر عمرها أو لقصر عمرك، إذ ال يكفي للشـبع. إذن فهذه 
الزينة الغالية الثمن والقصرية العمر هي للعربة وللشـكر وللحض 
على الوصول إىل تناول أصوهلا الدائمة ولغايات أخرى سامية".

الطريق إىل اللّذة
إن اإلميان باهللا وحده هو الذي يضمن لإلنسـان لذة وسـعادة 
ممهدة إىل السـعادة واللذة الدائمة يف اجلنـة، "وهلذا جند املؤمن 
باآلخرة يتمتع بسعة النفس وُبعد الرؤية وتفاؤل يف التحليل، ومن 
مث اطمئنـان يف القلب، وجتد يف املقابل صدر الكافر ضيقا حرجا 
كأمنا يّصّعد يف السماء، متشـائما حائرا خائفا مضطربا، خيشى 
فوات لذة الدنيا الفانية ألنـه ال يؤمن بلذة اآلخرة الباقية". قال 
تعاىل: ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشـًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه 
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َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾(طـه:١٢٤) وقال تعاىل: ﴿َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر 
الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن﴾(الزخرف:٣٦).

نعـم، إن أهل اإلميان يتمتعون يف هـذه احلياة الدنيا بنفوس 
منشـرحة وصدور رحبة، وكل حيام سعادة، "ويشعرون بلذة 
عميقة حقيقية راسـخة، بينما أهل الضاللة سـيتأجج يف قلوم 
جحيم معنوي يعذم بلظاه حىت لو متتعوا مبباهج الدنيا ولذائذها، 
بيد أن الغفلة وحدها هي اليت حتول دون استشعارهم ذلك العذاب 
األليم". وهذا اإلميان يقتضي القناعة واملحبة والرمحة والشـفقة 
والكرم وغريها من الصفات الذاتيـة احلقيقية اليت تنبع منها لذة 
حقيقية. فمن أراد أن يتمتع بلذة الدنيا، والتنعم بسـعادا، فإن 
اللذائذ املشـروعة تغنيه عن كل شيء، فهي كافية لتلبية رغباته. 
يقول النورسـي: "إّن الذوق احلقيقي، واللذة اليت ال يشوا أمل، 
والفرح الذي ال يكدره حزن، والسعادة التامة يف احلياة، إمنا هي 

يف اإلميان، ويف نطاق حقائقه ليس إال".
إن الغالب على لذات الدنيا أا لذات نسبية تتأثر بأضدادها، 
فإذا انتفت تلك التأثريات قّلت اللذة؛ بينما اللذة احلقيقية -وهي 
تلك اليت تكّونت من اإلميان- فإا لذة بال أمل، ألا ال تبىن على 
تصور غريها، بل هي لذة موجودة بذاا. يقول النورسي: "اعلم 
أن اللذة احلقيقية إمنا تنبع من شهية حقيقية، وأن الشهية احلقيقية 
الصادقة تنبع من حاجة حقيقية صادقة، ويف هذه اللذة -الكافية 

لإلنسان- يتساوى السلطان والشحاذ".
والناس متفاوتون يف شعورهم باللذة واملتعة، وذلك "أنه مبقدار 
تيقظ القلب، وحركة الوجدان، وشعور الروح، تزداد اللذة واملتعة".

األمل وأنواعه يف فكر األستاذ النورسي
إن األمل ينقسـم إىل دنيوي وأخروي مثلما أن اللذة تنقسم إىل 
دنيوية وأخروية، وآالم الدنيا أصناف كثرية، منها: "آالم املاضي، 
وغصص الزمن احلايل، وخماوف املسـتقبل وأوهام الزمان اآليت، 
واآلالم الناجتة من زوال اللذات؛ وذلك أن زوال اللذة مثلما هو 
أمل، فتصوُّر زوال األمل كذلـك أمل مثله". فإذا كانت منغصات 
احلياة تدخل على اإلنسـان غالبا من ِقبل آالم املاضي وخماوف 
املسـتقبل وأوهام الزمـان اآليت، فال ينبغي للعاقل أن يشـتت 
ذهنـه من أجـل آالم يف عداد املعدوم، بل عليـه أن ُيقبل على 
يومـه بإصالح حاله فيه جاعال نصب عينيـه قوله عليه الصالة 
والسـالم: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبـدا، واعمل آلخرتك 
كأنك متوت غدا" (أخرجه البيهقـي).  ففي هذا احلديث حث على 
الزهد يف هذه احلياة، وذلك أّن اإلنسـان لو كان خالدا يف هذه 

احليـاة الدنيا ملا حـزن على ما فاته، وال جزع ملا يسـتقبل من 
أيامـه، ألنه يعرف أن ما فاته أمس سيسـتدركه غدا؛ وكذلك 
لو علم اإلنسـان أنه سيموت غدا سـيزداد يف القرب من ربه 
بـكل ما أويت من قـوة. وهلذا يقول النورسـي: "إنه ال أمل من 
غري شـيء، وال يرد من العدم أمل.. فمـن البالهة إظهار اجلزع 
ونفاد الصرب اآلن من سـاعات آالم ولـت، ومن آالم مل تأت 
بعد، على أّنها مجيعا يف عداد املعدوم. نعم، إن اإلنسـان إن مل 
يشـتت قوة صربه ميينا ومشاال -إىل املاضي واملستقبل- وسددها 
إىل اليوم الذي هـو فيه، فإا كافية لتحل له حبال املضايقات".

إن اآلالم الدنيوية بالنسـبة ألهل اهلداية هي عني اللذة، وإن 
االنقطاع هو عني الوصال، يقول النورسـي: "فاآلالم واملصائب 
كلهـا أعمال صاحلة سـلبية اضطرارية كمـا ورد يف احلديث 
الشريف، وفيه سلواننا". يريد باحلديث الشريف قوله : "عجبا 
ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن 
أصابته سـراء شكر فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان 
خريا له" (رواه مسـلم).  فاآلالم اليت تعترض طريق املؤمنني يف هذه 
احلياة، ما هي إال مصفاة تصفي نفوسهم وتنقيها من بقايا أدراا 
وأخطائها، يقول األسـتاذ أديب إبراهيم الدباغ: "فاآلالم رغم 
قسوا هي مجال، ألا طريق النفوس إىل الصفاء والنقاء. والصفاء 
والنقاء هو اجلمال كل اجلمال، وما من أمل أو حزن يصيب املؤمن 
إال وهو خري له، ألنه يزيد يف خصب روحه وقوا. فالسـجون 
والزنزانات واملنايف هي مدارس يوسـفية كما يصفها النورسي".

الطريق إىل األمل
لقد تقـدم أن الطريق إىل اللذة هو طريق اإلميان باهللا ، الذي 
يقتضي القناعة والرمحة والشفقة والكرم وما شاكلها. وإذا علمنا 
أن األمل ضد اللذة، فأضداد هذه الصفات –إذن- هي الطريق إىل 
األمل. وهلذا يرى النورسي أن الكفار وأرباب الضاللة يعيشون يف 
جحيم، وإن بدا للناظـر أم يتمتعون بنعيم الدنيا، فيقول: "فال 
جرم أن أولئك الضالني وأرباب السـفاهة واملجون سيتأجج يف 
قلوم جحيم معنوي يعذم بلظـاه حىت لو متتعوا مبباهج الدنيا 
ولذائذها، بيد أن الغفلة وحدها هي اليت حتول دون استشعارهم 
ذلك العذاب األليم". إن اخلروج عن نطاق الشرع يورث آالما ال 
حدود هلا، فكما أن اآلالم بالنسبة للمؤمن هي عني اللذة، فاللذة 
بالنسـبة للكافر هي عني األمل. فاحلياة بـال إميان حياة بال طعم 
وال لذة، حياة تسودها اآلالم واألحزان واهلموم، ويف هذا يقول 
النورسي: "فاحلياة إن كانت خالية من اإلميان، أو فقد اإلميان تأثريه 



السنة الثالثة - العدد (١٢) ٢٠٠٨ ٢٤

فيها لكثرة املعاصي، فإا مع متاعها ولذاا الظاهرية القصرية 
جدا تذيق اآلالم واألحزان واهلموم أضعاف أضعاف تلك املتع 
وامللذات". إن اإلنسان الذي يفقد لذة اإلميان سيعيش قلقا أبديا 
ومهوما ال اية هلا، ألنه سيجزع ملاضيه ويتحسر عليه، ويشتت 
ذهنه يف املستقبل املجهول، ويرى املصري إىل القرب اية اللذات.

إن اللذة واألمل صفتان متقابلتان، فقدان إحدامها يؤدي إىل 
الشعور باألخرى، وهذه هي سنة اهللا تعاىل يف اخللق.

فاللذة عبارة عن املنفعة واملصلحة، والطريق إليها اإلميان باهللا 
تعاىل، والتحلي بصفات الرمحة والشفقة واجلود والكرم والعفة 
والقناعة، ومبقدار تيقظ قلب املرء تزداد نسـبة شعوره باللذة 
احلقيقية. أما األمل فهو عبارة عن املضرة واملفسدة، والطريق إليه 
الكفر والضالل، والتلبس بصفة الظلم والبخل، والتفسخ اخللقي.
وقد رسم النورسي يف كليات رسائله منهجا نوريا استوحاه 
من القرآن الكرمي، يضمن لسـالكه لذة ال يشوا أمل، وسعادة 
ال يعارضها شـقاء. وذا املنهج استطاع أن حيول السجن إىل 
مدرسة إميانية، مساها "املدرسة اليوسفية". وإن هذا املنهج الذي 
استطاع أن حيول آالم السجون إىل لذات إميانية، َلَقِمن بأن حيول 
كل آالم الدنيا إىل لذات، ومهوم الدنيا إىل أفراح؛ وذلك أن آالم 
الدنيا مهما بلغت فهي آالم ساعة، كما أن لذاا لذات ساعة 
تتضمن بالنسـبة للكافر آالم ساعات ال اية هلا. هكذا صور 

النورسي حال املؤمن وحال الكافر يف هذه احلياة الدنيا الفانية. 

(*) اجلامعة اإلسالمية / النيجر.

املصادر
اخلطبة الشامية، لبديع الزمان سعيد النورسي، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي،   (١)

دار سوزلر، القاهرة.
الكلمات، لبديع الزمان سعيد النورسي، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، دار   (٢)

سوزلر، القاهرة.
البعد الروحي يف رسائل النور، تأليف: أ.د. خالد الصمدي، دار سوزلر، القاهرة.  (٣)

التربية السـلوكية عند بديع الزمان سعيد النورسي، ألديب إبراهيم الدباغ،   (٥)

شركة النسل للطباعة، إسطنبول.
قواعد األحكام يف مصاحل األنام، للعز بن عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت.  (٦)

املحصول، لفخر الدين الرازي، حتقيق: طه جابر العلواين، جامعة اإلمام حممد   (٧)

بن سعود اإلسالمية، الرياض.

بشارة

رافلًة باحلسن كنِت،
باألمن مفعمًة، بالسعادة مترعًة،

وفجأًة، انقلب كلُّ شيء،
فاإلنسان الوديع توّحش،

واحلروب استعرت،
واألرض بالدماء اصطبغت...

ويف اآلفاق من بعد ذلك بدت محامة،
يف منقارها غصن زيتون،

أظنها بشارة سالم،
عن قريب على األرض سيعّم...

* * *



"ويليـام سـتريون" من أكثـر الكتـاب األمريكيني 
املعاصريـن شـهرة، وهو مؤلـف روايـة "اختيار 
صـويف" الـيت وصـل رقـم مبيعاـا إىل إحدى 
عشـرة مليـون نسـخة، وقدمتهـا السـينما بالعنـوان ذاتـه.
ويليـام أراد أن يضـع حدا حلياته ويضم امسـه إىل قائمة األدباء 
املنتحرين أرنسـت مهنغـواي وفرجينيـا وولف ورومـان غاري 
وجاك لندن وهنري مونترالن وسـتيفان زفايغ ويوكيو ميشـيما..
كآبة حادة كادت أن تقود سـتريون إىل حافة اجلنون. وبعد أن 
برئ من أوهامه وهواجسـه متاما، حتدث عن الكابوس املخيف الذي 
سيطر على عقله وحياته، إنه مرض ليس من السهل تفسريه أو فهمه. 
هاجس غريـب وطارئ قد يصيب أي شـخص دون متييز لعمر أو 
جنس أو مسـتوى اجتماعي وثقايف، إال أن الشيء األكيد أنه يصيب 
النسـاء أكثر من الرجال. ال أحد ميكن أن َيفهم "سـر" هذا املرض 
إال الـذي وقع يف مصيدته والذي قد يقـوده للتفكري باالنتحار وهو 
تصرف خمجل وسـري جدا، ألنه ينطوي على أبشع أنواع العقاب.

ويليام ستريون فكر جديا باالنتحار. وبني تفكريه وحريته باختيار 
الوسـيلة األكثر مالئمة إلزهاق روحه، كانت ذكريات األيام احللوة 
امجه من كل زاوية من زوايا املنـزل، وتتردد على مسامعه ضحكات 
أبنائه وزوجته ليعدل يف النهاية عن الفكرة اليت استحوذت أياما طويلة 

على عقله، وقرر أن يستبدل االنتحار بالعالج ليتابع مسرية حياته.
ملاذا أردَت االنتحار؟

ويكون اجلواب:
- "الكحول"، أو باألحرى "اإلدمان على الكحول" هو السـبب 
الرئيسي. هو الذي قادين إىل هذه املرحلة من اليأس الذي فقدُت معها 

الرغبة يف احلياة.
هذا مـا حـدث ألدباء أمريـكا السـابقني أونيـل مهنغواي 
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وفوكنـر... اجلميـع كان يلجـأ إىل الكحـول لعلـه مينحه 
اهلـدوء والراحـة ألعصابه ولتدفعـه إىل الكتابـة واإلبداع. 
- الـكأس مهمتنا مجيعـا ولكن يبدو أننا مل حنسـن االختيار.
هذه هي النخبة العليا يف بعض املجتمعات الغربية.. سـقفها 
العايل.. وهي رغم ما يغمرها من ضوء وحييط ا من تكرمي وتقدير، 
تريد أن ترحل عن الدنيا بصمت. ما الذي يستطيع املرء أن يقوله 
إزاء هذا كله سوى أن اإلنسان املنقطع عن التبصر الديين سيصل 
إىل طريق مظلم مسدود مهما أحاطت به األضواء ومنح من تكرمي. 
وكأنه يتساءل، وقد تضاءلت الدنيا أمام عينيه وتكومت حتت قدميه:

"مث ماذا بعد؟ ماذا بعد الشـهرة والغـىن واملكانة والتكرمي 
األساسية  احلاجات  واألضواء وإشباع 
إىل حـد التخمة؟! إنه الفراغ املخيف 
والطريـق املسـدود والنهاية املفجعة 

املدومة فوق الرؤوس".
وأتذكر مقولة األديب الفرنسـي 
"ما  "البريكامي":  املعروف  الوجودي 
دمنا سنموت فليس ألي شيء معىن".

بالعبثية  املكتـظ  اإلحسـاس  إنه 
فليس مثـة قبل املوت  والالجدوى.. 
وبعده سـوى األشـياء ونقائضها.. 
احلياة املكثفة والعدم.. حلقة مفرغة ال 

يستطيع اإلنسان كسرها واخلروج منها مهما حاول. ومن مث -
وكسعي للخروج من دائرة العذاب- يلجأ اإلنسان إىل االنتحار 

لكي خيتصر الرحلة املعذبة.
ها هنا تربز قيمة الدين.. قيمـة اإلميان باهللا وبالغيب واليوم 
اآلخـر.. فهذه وحدها هي اليت تكسـر احللقـة املفرغة وتفتح 
الطريق املسدود وتصل الدنيا باآلخرة ومتنح احلياة البشرية طعمها 
العذب وأملها ويقينها، ذلك الذي اغتاله بعض املالحدة فحكموا 

باإلعدام على اإلنسان وأجلأوه إىل قتل نفسه.
ويتذكر املرء كيف أن اإلنسـان يف املنظور اإلسـالمي هو 
أغلـى كائن يف هذه الدنيا، وأن من قتله بغري نفس أو فسـاد يف 
األرض -كما يؤكد القرآن الكرمي- فكأمنا قتل الناس مجيعًا، وأنه 
بتعبري الرسول  "بنيان اهللا يف األرض ملعون من هدم بنيانه".. 

ويتذكر مجلة األحاديث الشريفة اليت تدعو إىل محاية الدم البشري 
وتندد باالنتحار باعتباره رفضا لنعمة اهللا سبحانه وعقوقا لسخائه 

وكرمه وعطاياه.. ويتذكر بعض تلك األحاديث:
عن جندب بن عبد اهللا  قال: قال رسـول اهللا : "كان 
فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز ا يده 
فمـا رقأ الدم حىت مات. قال اهللا تعاىل: بادرين عبدي بنفسـه، 

حرمت عليه اجلنة" (رواه البخاري ومسلم وابن ماجه).
وعن أيب هريرة  أن رسـول اهللا  قال: "من قتل نفسه 
حبديده فحديدته يف يده يتوجأ ا بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا 
فيهـا أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسـه فهو يتردى يف نار 
جهنم خالدا خملدا فيها أبدا". (رواه البخاري 
والترمـذي). وعن أيب هريرة  عن النيب 
 قال: "أال من قتل نفسا معاهدا له ذمة 
اهللا وذمة رسوله فقد أخفر بذمته اهللا فال 
يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من 
مسرية سبعني خريفا" (رواه الترمذي وابن ماجه).
وعن عبد اهللا بن مسـعود  قال: 
قال رسول اهللا : "ال تقتل نفس ظلما 
إال كان على ابـن آدم األول كفل من 
دمهـا، ألنه كان أول من سـن القتل" 
(رواه البخاري ومسـلم والنسائي وابن ماجه). وعن 

عبد اهللا بن عمر  قال: وجـدت امرأة مقتولة يف بعض تلك 
املغازي، فنهى رسول اهللا  عن قتل النساء والصبيان (متفق عليه).
وعن أيب هريرة  عن رسول اهللا  قال: "لو أن أهل السماء 
وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اهللا يف النار" (رواه الترمذي).
وعن حذيفة بن اليمان  قال: قال رسول اهللا  "ال ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه" قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض 
من البالء ملـا ال يطيق" (رواه الترمذي وابن ماجـه). وعن عبد اهللا بن 
عمرو بن العاص  قال: قال رسـول اهللا : "والذي نفسي 

بيده لقتل مؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا" (رواه النسائي).
وهذا يكفي. 

(*) كلية اآلداب، جامعة املوصل / العراق.
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هـو "أورخان بن عثمان الغازي" ثاين أبناء األمري 
"عثمان" مؤسـس الدولة العثمانيـة، وهو ثاين 
سـالطني آل عثمـان. ُولـد يف األول من حمرم 
٦٨٧هــ، ٦ من فرباير ١٢٨٨م، وكان أبوه "عثمان" حريصا 
على إعداده لتويل املسـؤولية ومهام احلكم. فكان كثريا ما يعهد 
إليه بقيادة اجليوش اليت يرسـلها لفتح بالد الروم، كما حدث يف 
سنة (٧١٧هـ، ١٢١٧م) عندما أرسله حلصار مدينة "بورصة" 
(مدينة يف آسـيا الصغرى)، فحاصر أورخـان القالع املحيطة 
ا، وظل حماصرا هلا قرابة عشـر سـنوات، وملا تأكد حاكمها 
أا أصبحت يف قبضة أورخان سـلَّمها إليه، فدخلها دون قتال 
سـنة (٧٢٦هـ، ١٣٢٥م)، ومل يتعرض أورخان ألهلها بسوء 
مما جعل حاكمها يعلن إسـالمه، فمنحه أورخان لقب "بك".

ومل يكد أورخان يتمُّ فتح مدينة "بورصة" حىت استدعاه والده 
الذي كان على فراش املـوت ومل يلبث أن فارق احلياة بعد أن 
أوصـى له باحلكم من بعده يف (٢ من رمضان ٧٢٦هـ، ٢ من 

أغسطس ١٣٢٥م) وأوصاه وصيَّة تارخيية جاء فيها:
"يا بين!.. َأِحط من أطاعك باإلعزاز، أنعم على اجلنود.. ال 
َيُغرَّنك الشيطان جبندك ومالك.. إياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. 
يا بين!.. إنك تعلـم أن غايتنا األمسى هي إرضاء رب العاملني..

وباجلهـاد يعلو نور ديننا احلنيف، وترفرف راياته يف كل اآلفاق، 
فتحدث مرضـاة اهللا . يا بين!.. اعلم أننا لسـنا من هؤالء 
الذين يقيمون احلرب شـهوًة يف احلكم أو سيطرة أفراد.. فنحن 
باإلسالم حنيا ولإلسالم منوت.. وهذا يا ولدي ما أنت أهل له".
ومل يعـارض عالء الدين، االبن األكـرب لعثمان غازي هذه 
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الوصيـة، بل قبلها مقدمـا الصاحل العام علـى الصاحل اخلاص، 
باإلضافـة إىل أنه كان مييل إىل العزلة ودراسـة الفقه، يف حني 

اتصف أورخان بالشجاعة واإلقدام.
ولقد نفذ السـلطان أورخان وصية والده أحسن تنفيذ؛ أقام 
أول جامعة إسـالمية يف الدولة، وأول جيـش نظامي. وعندما 
توىل السـلطة نقل مقر احلكومة إىل مدينة "بورصة" الشـهرية 
حلسن موقعها، وجعلها عاصمة لدولته، وبىن ا جامعا ومدرسة 
وتكية يقدم فيها الطعام للفقـراء والغرباء، كما وىل أخاه عالء 
الدين"الصدارة العظمى (رئاسـة الوزراء). فاختص عالء الدين 
بتدبري األمور الداخلية، وتفرغ أورخـان للفتوحات اخلارجية، 
وـذا ُيعد عالء الدين أول وزير يف تاريخ الدولة العثمانية. فأمر 
بضرب النقود الفضية باسـم أورخان، وكان أحد وجهي العملة 

حيمل عبارة "خلَّد اهللا ملكه"، والوجه اآلخر حيمل اسم األمري.
وفيما يتعلق بتنظيم اجليش، فقد حرص السلطان أورخان يف 
بادئ األمر على تأليف جيش من األتراك أنفسهم، وكانت الدولة 
تدفع هلم الرواتب، ولكن هذه اخلدمة العسـكرية -اليت مل يكن 
لألتراك عهد ا من قبل- محلت الناس على املغاالة يف مطالبهم، 
فاقترح "جاندريل" –الذي يعرف بـ"َقَرْه خليل"، وهو أحد قواد 
اجليش– إحياء التشـريع اإلسالمي الذي يقضي بأن حيتفظ بيت 
مال املسـلمني خبمس الغنائم، وعزل األوالد من أسرى احلرب، 
وتربيتهم تربية إسـالمية خالصة حتثهم على اجلهاد يف سبيل اهللا. 
فوافق السـلطان أورخان على هذا االقتراح، وأعجب به، ودعا 

إىل تنفيذه، وإعداد هذا اجليش اجلديد.
وأما مدة حكم أورخان فتنقسـم إىل فترتني؛ األوىل من سنة 
(٧٢٦هـ، ١٣٢٥م إىل سـنة ٧٤٣هــ، ١٣٤٢م). وفيها 
اهتم بتوطيد دعائم احلكم العثماين يف "آسـيا الصغرى"، وإنشاء 
اجليش اجلديد "اإلنكشـاري"، وتأسيس الدولة. والثانية من سنة 
(٧٤٣هـ، ١٣٤٢م إىل سنة وفاته ٧٦١هـ، ١٣٥٩م). وكان 
يستعد فيها لتثبيت قدمه يف "شـبه جزيرة تراقيا"، و"مقدونيا"، 
ونشر سـلطانه على أرض أوروبا. وقد متكن أورخان أيضا من 
فتح "جزيرة بيثنيا"، وقلعـيت "مسندرة" و"آيدوس"، ومها قلعتان 
إستراتيجيتان حترسان الطريق احلريب الواصل بني "القسطنطينية" 
– عاصمة اإلمرباطورية البيزنطية آنذاك و"نقومكيدية" اليت فتحها 
أورخان يف سـنة (٧٢٧هـ، ١٣٢٦م). مث متكن من فتح بالد 
"قره سي" يف سنة (٧٣٦هـ، ١٣٣٥م)، وكانت معاملته الطيبة 

ألهل هذه املدن سببا يف اعتناقهم اإلسالم.
وملَّا اتسع ملك الدولة العثمانية، تفرَّغ أورخان لترتيب البالد 

وتنظيمها، وسنَّ القوانني الالزمة الستتباب األمن، وانتشار العمران 
الة املعروف "ابن  يف أحناء الدولة العثمانية كافة. وعندما زار الرحَّ
بطوطة" بالد األناضول يف فترة حكم السـلطان أورخان وقابله 
هناك، قال عنه: "إنه أكرب ملوك التركمان، وأكثرهم ماال وبالدا 
وعسـكرا، وإن له من احلصون ما يقارب مائة حصن، يتفقدها 

ويقيم بكل حصن أياما إلصالح شؤونه".
وبفتح إمارة "قره سي" اقترب أورخان من اإلمارات األوربية 
التابعة لإلمرباطورية البيزنطيـة، فدخلت مدن الثغور البحرية يف 
طاعته صيانة لتجارا، كما اسـتنجد اإلمرباطور البيزنطي "جان 
باليولوج" بالسـلطان أورخان، وأرسـل إليه سنة (٧٥٦هـ، 
١٣٥٥م) يطلب إليه الدعم واملساعدة لصد غارات ملك الصرب 
"إستيفان دوشان" الذي أصبح يهدد "القسطنطينية" نفسها. فأجاب 
أورخان طلبه، وأرسـل إليه جيشـا كبريا. لكن "دوشان" ملك 
الصرب عاجلته املنية، فعاد العثمانيون من حيث أتوا دون قتال.

وملَّا تيقن العثمانيون -بعد عبورهم للشـاطئ األوريب- من 
حالة الضعف واالحنـالل اليت حلَّت باإلمرباطوريـة البيزنطية، 
شـرع أورخان يف جتهيز الكتائب سـرا، الجتياز البحر وفتح 
بعـض النقاط على الشـاطئ األوريب، لتكـون مركزا ألعمال 
العثمانيـني يف أوروبا. ويف سـنة (٧٥٨هــ، ١٣٥٧م) أمر 
السـلطان أورخان ابنه سليمان بعبور مضيق "الدردنيل"، وكان 
معه أربعون من أشـجع جنوده، فتمكنوا من االستيالء على ما 
كان ا من السـفن والقوارب، وعادوا ا إىل الضفة الشرقية، 
حيث حشـدوا فيها ٣٠ ألف جندي، متكنوا من دخول مدينة 
"تزنب". كما سـاعدم الظروف على فتـح مدينة "غاليبوىل" 
-اليت تبعد عن القسـطنطينية حبـوايل (٨٦,٥) ميًال- إثر زلزال 
أصـاب املدينة، فدخلهـا العثمانيون، وفتحـوا على عدة مدن 
أخرى، منها "أبسـاال"، و"ردوستو"، وبنوا العديد من املساجد.

وتويف األمري "سليمان" سنة (٧٦٠هـ، ١٣٥٩م)، ويف العام 
التايل (٧٦١هـ، ١٣٦٠م) تويف السلطان أورخان، والذي ُيَعدُّ 
أول سـلطان عثماين امتد ملكه إىل داخل أوروبا. وكانت مدة 
ملكه مخسا وثالثني سنة. وكان رمحه اهللا ملكا جليال، ذا أخالق 
حسـنة وسـرية طيبة وكرم وافر... عمل على استقرار الدولة 
العثمانيـة بفتوحاته اجلديدة وتنظيماتـه العديدة، وحرص كل 
احلرص على تنفيذ وصية والده عثمان مؤسـس الدولة العثمانية. 
وُدِفن يف مدينة "بورصـة" عاصمة الدولة العثمانية، وتولَّى بعده 

ابنه السلطان مراد األول. 

(*) جامعة عني مشس / مصر.
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إن إنسان كل عصر يفسر الكون واحلياة يف ضوء ما هو متراكم 
من املعلومات يف عصره وما ورثه ممن سـبقوه. وبالنسبة ملفهوم 
العلم يف القرن الواحد والعشرين فإن النظرة العلمية ستكون على 
أساس العالقات املتداخلة واملتقابلة بني اإلنسان والكون حبيث يشكالن شبكة 

من املنظومات.
إن املعلومات اليت من شـأا أن متكننا من إقامة رؤيـة متكاملة متناغمة 
بني اإلنسـان والكون واحلياة يف ضوء رسالة القرآن والوحي السماوي وتعيننا 
على اسـتحضار الصورة الكلية اليت جتمع بني هـذه احلقائق الثالث... تلك 
املعلومـات موجودة ومتوفرة بصـورة متفرقة. واألمـر الوحيد الذي حنتاج 
إليه هـو أن نتعلم كيفية التفكري الشـمويل املنهجي ونركـز عزمنا وإرادتنا 
وجهودنـا باجتاه حتقيـق تركيب متمكامل مـن هذا النـوع. وإذا حاولنا 
أن نفهـم ثالثية اإلنسـان والكون واحليـاة من املنظور القرآين فسـنرى أنه 
حيتوي على بذور هذه احلقائق الثالث بشـكل مشويل، وسـنالحظ أن هذه 
الثالثيـة قد رمست مفصلة بقلم القدرة اإلهليـة على صفحات كتاب الكون.

أمناط املاهية اإلنسانية 
وعندما حنلل املاهية اإلنسانية من منظور التفكري املنهجي نالحظ أن كل إنسان 

ينطوي يف ماهيته -على األقل- على أربعة أمناط من اإلنسان: 

د. سليم أيدين*

رحلة إلى أغوار النفس اإلنسانية
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لـــى األمام تخطـــو، على األعقـــاب ال تدعهـــا تنكـــص،  متـــك إ دع أ
عّلـــم شـــبابها كيـــف يســـمو، اســـقهم روحـــا، وأرهفهـــم شـــعورا،

وهذبهـــم ِحســـا... فتلـــك هـــي الطريـــق.
* * *

c

علم النفس



اإلنسان املادي (البيولوجي)، واإلنسان العاطفي (النفسي)، 
واإلنسـان الفكري (املثقف)، واإلنسان الروحي. فهذه األمناط 

األربعة من األنا تشكل شخصية اإلنسان.
وتربز هذه األشـكال من األنا وتتطور يف كيان اإلنسـان 
تدرجييا وعلى مراحل؛ فقبل كل شيء يتمتع اإلنسان بروح ذي 
حياة وشعور خلقه الباري لينمو به اجلسم ويصري إنسانا. وعندما 
ُينفخ الروح يف اجلسم احليواين يتشكل البدن يف الرحم، ويتجهز 
بالشكل الذي يناسب الروح. وتنمو املاهية اإلنسانية لكل طفل 
والطبقـات التحتانية من "أنا"ه بأمناطـه الثالثة مطابقة ومالئمة 

الستعدادته الروحية وموروثاته اجلينية.
إن اجلنني ينمـو ويتطور من طبقاِت "أكتودرم" و"أندودرم" 
و"مذودرم" مـن مراحل اخللية ليأخذ طريقه إىل أن يصبح طفال 
إنسانيا باالعتماد على تلك املقومات اليت سبق وأن ذكرناها آنفا 

والسيما الروح منها.

مراحل النمو اجلسمي والعاطفي لإلنسان
فالطفل الذي ينمو من الناحية البيولوجية واجلسمانية، من السن 
الواحدة إىل السابعة يدرك ويتعرف على ما حوله من خالل حواسه 
اخلمس. وفيما بني السـن ٧-١١ يتنبه إىل أحاسيسه العاطفية، 
ويبدأ بتفسـري ما حوله من إطار عاطفي، ويدرك العالقات املبنية 
على هذا األساس، وبذلك تترسخ األسس النفسية اإلنسانية فيه.

ويف كلتا املرحلني السابقتني يترسخ لدى الطفل ويغلب عليه 
الشعور باالنتماء واإلحسـاس باحلاجة إىل اآلخرين. وفيما بني 
السن ١١-١٦ يغلب على الطفل (املراهق) الشعور باالستقاللية 
والرغبُة يف اإلفصاح عن هذا الشـعور، ويبدأ بالبحث عن هوية 
للتعبري ا عن نفسه. وفترة ما بني ١٦-٢٣ هي املرحلة اليت ينمو 
ويتطـور فيها التفكري العقلي واملنطقي املجرد، وتربز فيها القوى 
واالستعدادات الذهنية لتضرب بثقلها وتعرب عن وجودها. وذا 
يتكامل النمو اجلسـمي والعاطفي والذهين لإلنسـان، وتتأسس 

شخصيته على هذه الدعائم الثالث.
وختتلف مدة وفترات االنتقال فيما بني هذه املراحل حسـب 
الظروف التعليمية والثقافية وامليول اليت يتمتع ا اإلنسـان منذ 
الوالدة. وميكن رصد انعكاسات املراحل األوىل من منو شخصية 
اإلنسـان من الناحية البيولوجية والنفسية والذهنية، حيث تتطور 

هذه املراحل وتترسخ بشكل متناغم فيما بينها.

النقوش الثالثية يف عاملي الكون-اإلنسان
على الرغم من أن كل إنسان عاَلم بذاته فهو ميثل جمموعات من 
ل الروُح  اإلنسـان كأا نقوش متناسـبة فيما بينها؛ فبينما ُتشكِّ
اإلنسانية ماهيَة اإلنسـان أو "أنا"ه (ذاته) تنشئ أنظمَة وظائِف 
التفكري واإلحسـاس والعمل (اإلجناز)، حيث إن هذه الوظائف 

الثالث من الوظائف األساسية اليت تشكل ذات اإلنسان.
وهناك ثالثة مراكز أساسـية تربز وظائف الروح وتظهرها، 
نسـميها العقل، والنفس، والقلب؛ فريتبط العقل مبركز الذهن، 
والقلُب باحلس (العاطفة)، والنفُس باجلسـم. وينقسـم ذكاء 
اإلنسان أيضا إىل ثالثة أقسام: العقلي (الذكاء الرياضي املجرد)، 

والقليب (العاطفي)، والبدين (النفسي).
ويتحدث األستاذ بديع الزمان يف كتابه "إشارات اإلعجاز" 
لدى تفسـريه لـمصطلح "الصراط املسـتقيم" الوارد يف سورة 
الفاحتة فيقول: إن اهللا  ملا أسـكن الروَح يف البدن املتحوِّل، 

املحتاج، املعروض للمهالك، أودَع إلدامتها فيه قوًى ثالثًا.
إحداها، القوُة الشـهوية اجلاذبة للمنافـع. وثانيتها، القوُة 
الغضبية الدافعة للمضّرات. وثالثتها، القوُة العقلية املميِّزة بني النفع 
والضر. وهناك مراتُب ثالث: التفريط، واإلفراط، والوسط وهي 

العدل الذي هو الصراط املستقيم.
وتشـكل القوة الشـهوية والغضبية والعقلية يف علم النفس 
احلديث األلواَن األساسية الثالثة للذات اإلنسانية (األنا)؛ فالقوة 
العقلية مظهر لالستعداد الذهين، والقوة الشهوية مظهر لالستعداد 
العاطفي والقوة الغضبية مظهر لالستعداد اجلسمي والقوة اجلسدية.

ويذكر األستاذ علي أونال يف كتابه "املصطلحات األساسية 
ل اإلنسـاَن ينقسم إىل ثالثة  يف القرآن" أن الروح حينما ُيشـكِّ
استعدادات ثانوية: املركز احلسي (العاطفي) الذي هو منبع اللذة 
واألمل واحلب والبغض، واملركـز الذهين الذي هو منبع التفكري 
واإلدراك والتصور، واملركز اجلسمي الذي هو منبع للتوجه لتنفيذ 

األعمال وحتقيقها بالفعل.

وحدات الروح والنفس والدماغ
وكما ذكرنا، إن الروح يتشكل من وحدات أساسية هي: النفس 
والعقل والقلب. فالنفس مبثابة حمطة (سـنترال) توفر لإلنسـان 
البيولوجي (اجلسـم) مواصلَة بقائه ووجوده، وتوَجد يف النفس 

أحاسيس تتكون من استعدادات ذهنية وعاطفية وجسمية.
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وتنقسم نفس اإلنسان إىل ثالثة أنواع: النفس النباتية (وهي 
قوى اهلضـم والتنفس واإلفراغ والـدوران)، والنفس احليوانية 
(وهي النظام العصيب ونظام احلركة باإلضافة إىل النفس النباتية)، 
والنفس اإلنسـانية (باإلضافة إىل النفس احليوانية). وما يستعمله 
الصوفية من مصطلحات "العقل السـليم" (احلكمة)، و"القلب 
السـليم" (العفة)، و"الذوق السـليم" (الشجاعة) هي تعبري عن 

توافر هذه األنواع الثالثة من االستعدادت.
ويوجد يف دماغ اإلنسان أيضا ثالث وحدات ثانوية. وهذه 
الوحـدات مناطق مادية البد من وجودها وتوافرها يف جسـم 
اإلنسـان لتعكس الروح إىل عامل األسباب على مستوى الشرط 
العـادي. ولتقريب هذه الظاهـرة إىل األفهام إىل حد ما حاول 

العلماء إيضاحها بنظرية املخ الثالثي 
املناطق على ما وصل إليه علم الطب 

احلديث. وهذه املناطق هي:
األمامـي: وهي املنطقة  أ-الدماغ 
اليت تنكشـف فيها امللكات العقلية 

واالستعدادات الذهنية.
اللمـيب (الدمـاغ  بـ-اجلهـاز 
املتوسـط): وهو املنطقـة اليت تتم 
فيها معاجلـة العواطف وتظهر فيها 

االستعدادات العاطفية.
جـ-الدماغ اخللفي: وهي املنطقة 
اليت تتشكل وتظهر فيها االستعدادات 

اجلسمية.
وتالَحظ الفروق بني هذه األقسام الثالثة من حيث الكيمياء 
العصبية أيضا. ويالحظ أن اإلنسـان يف طريق احلياة مير مبراحل 
هلا طابعها اخلـاص كاملرحلة اجلنينية فالصبـا فاملراهقة... إخل. 
وهناك ثالث مراحل انتقالية وأساسـية وخطـرية هلا تأثري على 
منو اإلنسـان وعلى صحته بشـكل عام. فـاألوىل هي مرحلة 
االنتقال مـن الطفولة إىل املراهقة (الشـعور بالذات)، والثانية: 
هـي مرحلة االنتقـال من املراهقـة إىل النضـج (وطابع هذه 
املرحلة أن يكون الشـخص صاحب أسـرة ومهنة)، والثالثة: 
مرحلـة االنتقال من النضـج إىل مرحلة الكهولـة حيث ُتوّلي 
حيويُة الشـباب والصحة  شيئا فشـيئا (أزمة العمر اخلمسني). 
وتنطوي كل هـذه املراحل على إجيابيات وسـلبيات ختصها، 

ولذلك من األمهية مبكان أن يتعرف اإلنسـان على خصائصها، 
ويكون على استعداد هلا من الناحية النفسية والذهنية والروحية.
وميكن رصد هذه االستعدادت الثالث يف منو اإلنسان بشكل 
صحي؛ فنموه من الناحية البيولوجية (االستعداد البدين)، وتأسيسه 
عالقات مبن حوله (االستعداد العاطفي)، وتعلمه (االستعداد الذهين) 
من املجاالت األساسية يف تربيته. والبد من تنمية هذه االستعدادت 
الثالثة فيه بشكل متوازن حىت يواصل حياته على حمور الرضا اإلهلي.
وخيتلف الناس فيما بينهم حسب ما يتمتعون به من املحفزات 
الداخليـة (اليت هي البحث عـن القوة، والبحـث عن تقدير 
اآلخرين، والبحث عن اإلهلام) واليت تأخذ شـكلها على حسب 
النقـوش الثالثة اليت تنبع من أعماق كيام. فاإلنسـان مفطور 
حبيث يستطيع أن حيقق هذه املحفزات 
يف عاملـه اجلسـماين ويف عالقاتـه 
مع اآلخريـن ويف عاملـه الفكري.

ثالثية املدرسة والتكية والثكنة
ويعتمد منـو ورثة األرض ويرتكز 
أساسا على هذه الدعائم الثالث اليت هي 
ثالثية املدرسة والتكية والثكنة؛ فبينما 
تنمو وتترعرع االستعدادات الذهنية يف 
املدرسة، تتطور االستعدادات العاطفية 
يف التكية، وتترّبى القابليات اجلسـمية 
وتنضبط يف الثكنة. فهذه املؤسسـات 
االجتماعية الثالث تنمو فيها االستعدادت اإلنسانية بشكل متوازن 
ونافع. وإذا اجتمعت هذه املؤسسات اليت هي رأمسال املجتمع، وُنّسق 
فيما بينها، فسيتحقق عند ذلك العديُد من املشروعات الناجحة.

والبد للتنمية الصحية من توفر ثالثة أنواع من الرأمسال:
أ-الرأمسـال الفكـري (املعرفة) النابع من االسـتعدادات 

والطاقات الذهنية.
بـ-الرأمسال االجتماعي (العالقات البشـرية واإلنسانية) 

النابع من االستعدادت العاطفية.
جـ-الرأمسـال املادي (العملة والعقـارات والبىن التحتية 

واملعدات) النابع من االستعدادات واملوارد املادية.
ويوجد يف املجتمع أشـخاص تتناسب وتتطابق استعدادم 
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مع منـط من هذه األمناط من الرأمسال؛ فالذيـن ُيْثرون الرأمسال 
الفكري هم الذين يغلب على فطرم اجلانب الذهين، يف حني أن 
الذين يزيدون يف الرأمسال االجتماعي هم العاطفيون (باملعىن الذي 
ذكرنا آنفا)، والذين ُيمدون الرأمسال املادي هم الذين ترجحت 

استعدادام املادية.
ومن هـذا املنظور فإنـه من األمهية مبكان -لدى تقسـيم 
الوظائف- أن تؤخـذ بعني االعتبار املواهُب والقابليات الفطرية 
د إليه األمور، فإن الذين ُيستخَدمون يف حقول ال تناسب  ملن ُتوسَّ
مواهبهم قد ينجحون على مستوى املتدربني أو املحترفني، ولكن 
يستحيل ترقيهم إىل مسـتوى الصناع املهرة (الفنانني)، وبتعبري 
آخر. إن هؤالء قد حيرزون النجاح يف اجلملة، ولكنهم لن حيققوا 
النجاح الباهـر. وباملقابل فالذين يوظفون يف أعمال تناسـب 
مواهبهم سيجدون الفرصة ليكونوا صناعا مهرة بارعني. فإذا كنا 
نطمح إىل تنشئة أفراد ذوي كفاءة عالية، فعلينا أن نستخدمهم يف 
أعمال تناسب استعدادام ومواهبهم. وقول الرسول : "الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف 
اإلسالم إذا فقهوا" ذو مغزى عميق، ويدل على حقيقة عظيمة.

مراتب العلم
والعلم على ثالث مراتب: علم اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني. 
وكذلك اإلنسان له ثالث أعني: عني البدن (البصر) وعني العقل 

(الفكر) وعني القلب (البصرية).
هذا، وقد أثبت األنبياء عليهم الصالة والسالم أن احلياة يف ُبعد 
إنساين إمنا تكون ممكنة إذا كانت مرتكزة ومبنية على نقوش ثالثية 
قوامها الصدق واخلري واجلمال بشكل متوازن. وهناك يف املقابل 
ثالثية اخلطأ والشر والقبح. ويف عاملنا الذي نعيشه تنقسم احلقائق 
أيضا يف البداية إىل ثالثة أقسـام: الذهنيـة، والعاطفية، واملادية.
ولكل ما جيري من األحداث ثالثة أبعاد: معريف، وعاطفي، 
ومادي. والناس حينما يتلقون األحداث ويوجهون إليها انتباههم، 
يركزون عليها ويوجهون إليها طاقام من أحد هذه األبعاد الثالثة 
يف األغلب من حيث اليشـعرون. فالناس يف تلقيهم لألحداث 
وتوجيه طاقام وانتباههم حنوهـا على ثالثة أنواع: فمنهم من 
ينظر إليهـا من منظور ذهين (فكري)، ومنهم من ينظر إليها من 

زاوية عاطفية، ومنهم من ينظر إليها من وجهة نظر مادية.
فعلى سبيل املثال إذا طلبنا تقييما ممن حضروا حفال، فسنرى 

أن قسما منهم سيبدأ -من حيث ال يشعر- بإبداء رأيه حول احلفل 
مة وروعة التنظيم، وقسم آخر منهم  من حيث لذة األطعمة املقدَّ
سيدلون بدلوهم حول سعادة احلضور وجة حمياهم وانتهازهم 
فرصـة االلتقاء باألحباب واألصدقـاء، يف حني أن بعضا منهم 
سيتحدث بطريق مباشـر عما تطرق له احلاضرون من املواضيع 
وما إذا كانت هذه املواضيع جديدة أو عميقة، ويقّيمها من هذه 
الناحيـة... وبالتايل فالذي ينظم حفال مـن هذا النوع إن كان 
إنسـانا تغلب عليه النواحي الذهنية سيهتم -من حيث اليشعر- 
بالدرجة األوىل باملواضيع اليت ستطرح يف االجتماع على بساط 
البحـث ومبدى عمقها الفكري... بينمـا إن كان املنظم تغلب 
عليه النوازع العاطفية، فسيدعو للحفل األشخاص الذين يعرف 
بعضهم البعض ويتحاّبون ويسـهل فيمـا بينهم تبادل العواطف 
وإحياء الذكريات السـابقة، ويهيئ نظـام اجللوس على املوائد 
على أسـاس القرابة أو املحبة ويأخذها بعني االعتبار... والذي 
م من املأكوالت  تغلب عليه اجلوانب املادية سـيهتم بتنوع ما يقدَّ

واملشروبات وعلى نوعيتها وعلى نظام الربنامج.
واألسـتاذ بديع الزمان رمحه اهللا لدى تناوله موضوع البحث 
عـن احلقيقة وتنوع الطرق املوصلة إليهـا واختالف الناس فيما 
بينهـم ميثل وضع املدعوين ويضرب املثل هلـم بوضع "الزهرة" 
والقطرة" و"الرشحة" جتاه الشمس والقمر، ويؤسس نظريته على 
هذه املنظومة الثالثية. ويؤكد رمحه اهللا أن "الناس يسـلكون حنو 
احلق واحلقيقة إما عن طريق [تزكية] النفس أو العقل أو القلب، 
وأن اإلنسـان على الرغم من أن له اسـتعدادًا لبلوغ الكماالت 
كلِّها ونيِل أنوار األمساء احلسـىن مجيِعها فإنه يتحرى احلقيقَة من 
خالل ألـوِف اُحلجب والربازخ، إذ اقتـداُره جزئي، واختياُره 

جزئي، واستعداداته خمتلفة ورغباته متفاوتة".
غايـة ما يف الباب أن كل ما ذكرنا دليل باهر على أن الناس 
خلقوا على سجايا وطبائع خمتلفة، وكل شخص منهم يشق طريقه 
يف البحث عن احلق واحلقيقة بالتأسيس على ما يتمتع به من نقوش 
أناه وذاتيته، وهذا مصداق قول اهللا  يف كالمه األزيل: ﴿ُقْل ُكلٌّ 

َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه َفَربُُّكْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبيًال﴾(اإلسراء:٨٤). 

(*) كاتب وباحث تركي. الترمجة عن التركية: أجري مجال الدين أشيوق.
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صبرا على األشواكصبرا على األشواك

يوسف النتشة*

إن بـعــد العسـر يسـرا
ليـس يغـين املــرَء نـْوٌح
قـضـــاًء للــه  إن 
الليـايل تـجــّرعـك  إْن 
العـوادي منـك  تـنـل  أو 
ال تقـل قـد عيـل صـربي
مـكــرا لـأليــام  إّن 
غّشـى كالسـحب  بدا  قـد 
صـوب كل  مـن  عاصفـا 
يـلـهـب األحشـاء نـارا
فــإذا دنـيــاك ضاقـت
األمـاين ثـوب  وانـجلـى 
محامـا الـعيـش  وغــدا 
فـإلــى الـقـرآن ِذكـرا
ـوي األيـام  عـهـدهـا 
ميضـي النفـس  وعـظيـم 
عزمـا كالطـود  شــاخما 
خضـمٌّ يـثنيـه  لـيــس 
دربـنــا يـا بـن الـآليل
املعـايل حنــو  دربـنــا 
فـإلــى  الـميـدان هيـا

فجـرا الليـل  بـعــد  إن 
حــّرى اآلهــاُت  وال  ال 
وشــرا خيـرا  فـامحـدْن 
مـّرا السـود  بـالـجـراح 
تــارًة يف إثــر أخــرى
أمــرا الرمحـن  قضـى  إْن 
يـتــرك األلبـاب حـريى
مـْدلـهـمــا مكفهــرا
نـثــرا اآلالم  يـنـثــر 
مجـرا الدمـع  ويـحـيـُل 
البــؤس دهـرا وطــواك 
كـخـريــٍف قـد تعـرى
قهـرا الـروح  يـزهـقـّن 
فـرا الـرحـمـن  وإلــى 
وجـزرا َمـدا  بـالــورى 
ُحـرا للجـأش  رابـطــا  
راســخـا قـلبـا وفكـرا
تتــرى األمــواج  وال  ال 
لــم يكـن زهـرا وعطـرا
يــا أخـي مـا زال وعـرا
صـربا األشـواك  وعـلـى 

(*) شاعر فلسطين.
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ضرورة الفن

اجلمال أصل يف البناء الكوين، 
ولكننـا ال نرى هـذا اجلمال وال 

حنس بـه ألنه فينا ومن حولنا. فال حيس البشـر 
إال باملعاكس هلـم يف الطريق، واملعاكس هـو القبيح فال حيس 
البشر إال بذلك القبيح. وما القبح إال درجة من درجات اجلمال 
متدنية إلظهار درجات اجلمال، والفن احتجاج دائم حنو التنوير 
ضد إمارات القبح واهلبوط املـادي واملعنوي واالحنرافات، ضد 
االستخدامات البشـعة للفن واجلمال. فكان البد من استيقاظ 
النفوس لترى اجلمال وتعمل مبقتضى هذا اجلمال والترقي املتصاعد 

حنو الكمال من خالل اجلمال واجلالل.
أبدع بديع السـموات واألرض الكون من خالل ﴿ُكْن﴾، 
فكانـت الكائنات ما بـني الكاف النـون، وكوا تكون هو 
استجابة (طاعة ووجود وتكوين)، وهذه هي أول تسبيحة، وهي 
مسـبحة بوجودها، وكل شيء يسبح هللا . وما من شيء إال 
وهو مسبح، وهي تسبيحات تسـخريية ال هلا وال عليها، وهي 
مسرية يف تسبيحاا تسري على قانون وناموس كوين لنظام متسق 
ْبُع َواَألْرُض  َمَواُت السَّ بديع مربمج. يقول تعاىل: ﴿ُتَسـبُِّح َلُه السَّ
َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشـْيءٍ ِإالَّ ُيَسـبُِّح ِبَحْمِدِه َولِكْن َال َتْفَقُهوَن 
َتْسـِبيَحُهْم إِنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا﴾(اإلسـراء:٤٤)، ﴿ُكلٌّ َقْد َعِلَم 

َصَالَتُه َوَتْسِبيَحُه﴾(النور:٤١).
أما اإلنسـان فقد خلقه اهللا بيديه وسـّواه وعدله، ونفخ فيه 
مـن روحه، وّمحله األمانة وأودعه عقال إبداعيا ونفسـا متطلعة 
هلا مراتب سباعية، وروحا سامية متعالية لالتصال باملأل األعلى. 
وجعله مسـتخلفا يف األرض ليعمرهـا باإلبداع والعمل الصاحل 
لوراثه اجلنة. وأسـجد له املالئكة، وعّلمه األمساء كلها، وأعطاه 
صفات من صفـات الربوبية، وجعله كائنا مجاليا مبدعا، وكائنا 
حرا مريدا، وكائنا خاشـعا نقيا ومبدعـا تقيا، وكائنا عقالنيا، 
وكائنا أخالقيا، وكائنا عابدا.. ووضع له منهجا يسري عليه ليتسق 
مع الكون املسّير املتسق من خالل اتباع يف العبادات، وإبداع يف 

املعامالت من خالل إبداعاته الرائعة.
كان الفن وكان معه اإلنسـان يعلـو ويهبط معه وبه. 
وقد تالزم الفن مع اإلنسـان وتالزم الدين مع اإلنسـان منذ أن 
كان. ولتالزمهما مع اإلنسـان كان البـد هلما أن يتالزما وقد 
تالزما، حيث أخذ الفـن مواضيعه من الدين، وأخذ الدين قوته 
بالفن على حسـب قـوة االعتقاد وضعفه يف النفس البشـرية.
وعنـد احنراف العقائـد كانت الفنون هـي األدوات اليت 
اسـتخدمت يف تأكيد هذه االحنرافات، فكان استخداما "بشعا" 
للفن ملحاولـة الكهنة السـيطرة على الشـعوب وإخضاعها. 
فكانت الفنون من تشـكيل وعمارة وموسـيقى ودراما ورقص 
وألوان وأشـكال هـي الوسـائَل املسـتخدمة يف االحنرافات 
العقائدية، وما تبعها من احنرافات سـلوكية حىت تسهل السيطرة 
الكهنوتية على الشـعوب املغلوبة على أمرها. وهكذا كان الفن 
قبل اإلسـالم إحدى األدوات القبيحة والبشـعة للسيطرة على 
الشـعوب وإهلائها وكذلك يف العصور الوسـطى. ويستخدم 
اآلن يف العصور احلديثة إلهلاء الشـعوب عن مهامها اإلنسـانية 
باسـتخدامه كوسـيلة احنرافية للفسـوق والفجور واخلالعة 
ولكن الفن على عكس ذلك، فالفن وسـيلة إلظهار اجلمال 
واملحبة والترقي والسـمو، وتأكيد إنسـانية اإلنسـان لتعمري 
األرض، وإنشـاء إنسـان أخالقي متجمل يعيش يف املستويات 
العليا الرفيعـة. الفـن أداة ملقاومة التدين واهلبوط والسـقوط 
إىل القـاع، واسـتيقاظ النفوس لترى اجلمـال وتعمل مبقتضاه 
من خـالل احلق واخلـري واجلمـال واالسـتعالء واالعتدال، 
والعمل يف "الوسـط" املتعايل من بني طـريف اإلفراط والتفريط.
الفن أصدق أنباء التاريخ؛ فكـم من حقائق تارخيية انزوت 
يف ظلمات التاريخ، وكان الفن هو الكاشـف عن تلك احلقائق 
اخلفية، ألن الفن هو تعبري الشـعوب عن نفسها بنفسها لنفسها.

والفنان إنسـان خمتار اصطفاه اهللا ليقوم مبهام إبداعية "تعبدية 
وحياتية" لإلبداع الفين والفكري والعلمي والعملي، ليعمر األرض 
باإلبداع والعمل الصاحل، ليتناسق مع الكون املتسق ومع نفسه ومع 

ي البناء الحضاري والتواصل الثقافي
ف
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الكائنات، لريى اجلمال ويعمل   مبقتضى اجلمال بوعي أخالقي متجمل.
يسري اإلنسان عرب معابر إبداعية ثالث

أ-باعتقاد خاشـع يصل حد التقوى اجلاللية (رهبة جاللية) من 
خالل عقل يستقرئ احلق، أي حبٍق ُيعقل من خالل عقل ظاهري 
دّراك، وذلك ألن اإلنسـان كائن خاشع يعتقد، ذو عقل منطقي 
بارع، منطقي يف تفكريه مبسلك خاشع، حلق معبود يف "اتزان احلق".
بـ-واختيار حر ملتزم حبدود احلرية حرية إنسـانية، يصل 
حد االستقامة اخللقية (رهبة أخالقية) من خالل إرادة تستقطب 
اخلري، أي خبٍري ُيراد من خالل عقل باطن واع حيوي الوعي كله. 
وذلك ألن اإلنسـان كائن أخالقي ذو إرادة خرية، ميتلك عقال 

واعيا بسلوك خّير لعبادة خّيرة بـ"انسجام اخلري".
جـ-وإبداع رائع يصل حد الروعة اجلمالية (رهبة مجالية) من 
خالل حس يستقطر ويستشعر باجلمال، أي جبماٍل حيس به من خالل 
عقل إبداعي رائع. وذلك ألن اإلنسان كائن مجايل ذو إبداعات 
رائعـة بعالقات مجالية لإليقاعات اجلماليـة بـ"إيقاع مجايل".
وهكذا يكون اإلنسـان املبدع هو الكائن "البارع، الواعي، 
الرائع" من خالل عقل إبداعي وأخالق إبداعية وحرية مسؤولة. 
فالعمل الفين ال يتأتى إال من خالل هذه الدروب السامية، ليحقق 
اإلنسان إنسانيته واستخالفه يف األرض. فيكون اإلبداع اجلمايل 
هو عمال فنيا يقوم به فنان "بارع-رائع-واٍع" سام متعال يعمل 
السـتيقاظ النفوس لترى اجلمال، ويعمل يف نفس الوقت إليقاظ 
اإلحساس بالقيم اإلنسانية العليا يف احلق واخلري واجلمال. ويستقيم 
اإلنسان (الفنان واملتلقي) فتستقيم احلياة باستقامته، فيكون إنسانا 
مبدعا تقيا وخاشـعا نقيا وحرا وفيا. وهو كائن أيضا بعد انتقاله 
مـن احلياة الدنيوية، يف انتقاله من احلياة األزلية إىل احلياة األبدية 

عرب مراحل سباعية متتالية ومتوالية ومتعالية:
• وجد اإلنسـان مع اإلبداع اإلهلي مـن خالل قول احلق 
﴿ُكْن﴾. فكانت الكائنات وكان اإلنسان مع الكائنات يف عامل 
الذرات. وعندما قال املبدع : ﴿أََلْسُت ِبَربُِّكْم﴾، َقاُلوا: َبَلى. 

وهو الوجود األول الذري.
• مث كان الوجود الثاين باخللق اإلهلي، حيث ُخلق من األرض 
وليس يف األرض، لقوله تعاىل: ﴿ِمْنَها َخَلْقَناُكْم﴾(طه:٥٥)، وليس 
"فيها خلقناكم"، خلقه اهللا  بيديه ونفخ فيه من روحه وعّلمه 

فكان اخللق بعد اإلبداع.
• أمـا الوجود الثالث فكان يف اجلنـة (آدم وحواء عليهما 
السـالم، وإبليس)، وكان املصري النـزول إىل األرض للوجود 

الرابع على األرض.
• والوجود الرابع لإلنسان يف احلياة الدنيوية حلياة مؤقتة من 

امليالد وحىت املمات حليـاة اختيارية اختبارية. وهي أهم مراحل 
احلياة اإلنسـانية، وفيها حيدد اإلنسان مصريه األبدي، من خالل 
اتباعه للمنهج اإلهلي حىت يتسـق مع الكون املتسق املسري، ليسري 
اإلنسان مع الزمان وتغرياته واملكان وجتدده. واإلنسان يف مكان 
داخل زمان يف احلياة الوسطية للمرحلة الرابعة املتألقة من اإليقاع 

السباعي للوجود اإلنساين.
• أما الوجود اخلامس يكون بعد املوت واالنتقال من احلياة 
الدنيويـة املؤقتة إىل احلياة الربزخية املوقوتة، حيث يبقى فيها بعد 

املوت وحىت البعث والنشور ليوم احلساب.
• والوجود السادس هو البعث والنشور ويوم توزن األعمال، 
حيث يبقى اإلنسـان يف ذلك اليوم مبقـدار أفعاله وأعماله اليت 
عملهـا يف احلياة الدنيوية ليذهب إىل حياته األبدية، إما جنة وإما 

نار خالدا خملدا فيهما.
• أما الوجود السـابع واألخري فهو الوجود األبدي؛ إما يف 
جنة خالدا خملدا فيها جلنان هلا سبعة درجات، أو وجودا بالتالشي 
املستمر يف النار، باحلرق املستمر يف نريان هلا سبعة دركات حيث 
ال ميوت فيها وال حيىي. هذه هي احلياة السباعية لذلك اإلنسان، 
وهي احلياة الرابعة من احلياة السباعية، وهي أهم املراحل احلياتية، 

وفيها تتحدد حياته األخروية مبا فعله يف دنياه من خري أو شر.
الدائرة اجلمالية

الكون يدور على ساعة منضبطة على أجزاء من الثانية بل الثالثة 
وهي الومضات الذرية. فكل الكائنات من الذرة إىل املجرة، هلا 
دوراا وحركاا املحسـوبة. وكل األنفس هلا أنفاسها املعدودة 
ألماكن معـدودة. فالكون كله منضبط على نبضات حمسـوبة 
ومعدودة داخل الدائرة الكربونية على مسافات الومضات الكونية 
من خالل سـرعاا الضوئية. وهي سـاحبة ومسبحة بإيقاعاا 
اخلاصة، مستمدة أنشودا من األنشودة الكونية العلوية اخلالدة. 
كل الكائنات مسرية ومسـخرة يف مسريا من خالل الناموس 

الكوين، وال تستطيع أن خترج عن مسريا. للكون حركتان:
حركة كونية مسـرية، وحركة ذاتية داخل التسـيري العام. 
ولإلنسان بعض من هذا التسيري االختياري، ألنه الكائن الوحيد 
الذي ُأعطي االختيار. ولكنه حمكوم داخل تسيري حمكم، حبركات 

متوافقة معها ومتسقة ا ومنضبطة هلا.
لألجرام السماوية جمراا وأفالكها املسرية، وللذرات دوراا 
املحسـوبة، فإن اختلت موازينها انفجـرت. فما بالنا وحنن بني 
الذرة واملجرة!.. حىت إن عود الثقاب الذي يشـتعل له حساباته 
الكربونية والكونية، فكل نبات ينبت أو يضمحل، له حسـاباته 
العددية يف اتساق مع كل نفس تتنفس يف تبادل حسايب بني كل 
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نتح وتنفس. كل هذه العمليات احلسابية هلا موازينها الذرية، حىت 
الذرة هلا جزيئات أصغـر منها. وهي عبارة عن أكوان مصغرة، 
جيري يف الذرة ما جيري يف املجرة اتسـاق مع الكون الفسـيح 

املتسع الذي يتسارع يف اتساعاته.
لإليقاعات الكونية ثالث إيقاعات متناسقة

أ-اإليقاع الزمـاين وعطاءاته املتغرية املتتالية (سـيال دميومي).

بـ-اإليقاع املكاين وعبقرياتـه املتجددة املتوالية (تفجر متنام).

جـ-اإليقاع اإلنساين وإبداعاته املتبدلة املتعالية (إبداع متناغم).
واإلنسان يف مكان داخل زمان "أنسزمكان"، فهو يتحرك بالتتايل 
والتوايل والتعايل، لتتوافق إبداعاته مع عطاء الزمان املتغري وعبقرية 
املكان املتجدد، ليتسق مع نفسه ومع الكائنات ومع الكون املتسق. 
فالبد من اتساق هلذه اإليقاعات الثالثية مع القراءات الثالث: قراءة 
الوحي، وقراءة الكون، وقراءة النفس من خالل إيقاعات سباعية.

القراءات الثالث
١-قراءة "الوحـي"، (كتاب اهللا املقروء: القـرآن) ووحداته 
القرائية والبنائية (احلرف). وقد تنـزل القرآن على سبعة أحرف. 
وللقـرآن عطائاته املتجددة من خالل معارف الوحي. وهو عامل 
الروح وعامل املعرفة، وقد تنـزلـت آية بالقراءة يف قوله تعاىل: 
﴿اْقَرْأ ِباْسـِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق  اْقَرْأ 

َوَربَُّك اَألْكَرُم﴾(العلق:١-٣).
٢-قراءة "الكون"، (كتاب اهللا املنظور: الوجود) ووحداته 
القرائية والبنائية يف الذرة. وللذرة نواة تدور حوهلا إلكترونات هلا 
دورات سباعية، أي عامل املادة والوجود يدرك من خالل مدارك 
العقل وتطالعاته، يقول تعاىل: ﴿َسـنُِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي 

أَْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم أَنَُّه اْلَحقُّ﴾(فصلت:٥٣).
٣-قراءة "النفس"، (كتاب اهللا املحفوظ) من خالل وحداته 
البنائيـة، أي اخللية (D.N.A). وتدور حول نواا سـبعة حبور 
سـيتوبالزمية. وهو عامل الفكر واملعرفة من خالل مراتب النفس 
السـباعية، يقول تعاىل: ﴿َوُكلَّ إِْنَسـاٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه 
َوُنْخِرُج َلُه َيـْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمْنُشوًرا﴾(اإلسـراء:٣١). ومن 
خالل هذه القراءات الثالثية، يتسـق اإلنسـان مع اإليقاعات 
الكونية الثالثة (الزمان، املكان، اإلنسان) ليتسق مع املعابر الثالثة 
اإلبداعية يف (االعتقـاد، االختيار، اإلبداع)، العتقاد خاشـع 

واختيار حر ملتزم وإبداع رائع.
الثالثيات والقيم الثالثة (احلق واخلري واجلمال)

١-قـراءة "الوحي" (كتاب اهللا املقـروء)، من خالل اإليقاع 
القرآين املتسـق مع اإليقاعات الزمانية وعطاءاا املتغرية املتتالية، 

بعقل يستقرئ "احلق" العتقاد خاشع من خالل تقوى جاللية.
٢-قراءة "الكون" (كتـاب اهللا املنظور)، من خالل إيقاع 
الوجود املتناسق مع اإليقاعات املكانية وعبقرياا املتجددة املتوالية، 
بإرادة تستقطب "اخلري" حلرية ملتزمة من خالل استقامة خلقية.
٣-قراءة "النفس" (كتاب اهللا املحفوظ)، من خالل اإليقاعات 
النفسـية املتناغمة مع اإليقاع اإلنساين وإبداعاته املتبدلة املتعالية، 
حبس يسـتقطر "اجلمال" إلبداع رائع من خالل روعة إبداعية.
وهكذا نصل إىل أن الكون متسـق ومجيل متناغم، وقد خلق 
اهللا  اإلنسـان كائنا مجاليا ليبدع وجيمـل العامل، ويتصاعد 
ويسمو ويتعاىل لبناء حضارة مجالية متناغمة. وهي مهمة اإلنسان 

يف األرض ليعمر األرض باإلبداع الرائع.
إذن، مهمـة الفن خطرية يف تربية اإلنسـان القيمي، التربية 
اجلمالية السـامية والصاعدة للمستويات العليا الرفيعة، بعيدا عن 
الرزايا والدنايا. والضابط اجلمايل هو الضابط بني احلتمية الكونية 
واحلرية اإلنسانية. فالكون يسري على نظام منضبط بنظام حتمي، 
أما اإلنسـان فقانونه احلرية وهو جمرب على احلرية، ولكنه داخل 
اجلرب الكوين فهو يف مكان داخل زمان. والقانون الذي يربط بني 
اجلربية واحلرية هو القانون اجلمايل. أما القيود الدينية أو باألحرى 
احلدود الدينية، فهي أوسـع من الدائرة القانونية، ألا تقيد وحتد 
اإلنسان يف الظاهر والباطن للذين يتدينون بذلك الدين. وهلذا فإن 
الدائرة األخالقية أوسع من الدائرة الدينية، ألا تشمل اإلنسانية 

كلها. فهو قانون فطري يف الفطرة اإلنسانية.
أما الدائرة اجلمالية فهي أوسـع هذه الدوائر، ألا تشـمل 
الكائنات كلها. وقد خلقت هـذه الكائنات على نظام مجايل. 
فالكـون كله مبين على اجلمال، واجلمال أصل يف البناء الكوين. 
إذن، الضابـط اجلمايل هـو القانون الداخلـي والباطين الذي 
يربـط بني الكائنات وبني احلتمية والكونية واحلرية اإلنسـانية. 
وتلي هـذه الدوائر األربعـة ثالثة دوائر لتكون سـبعة دوائر:

• القانـون الطبيعي، وهو شـامل للكائنـات يف مجالياا 
واختالالا (الناموس الكوين).

• القانون اإلهلي، هو امليزان االعتدايل وهو عدل ال ظلم فيه.
• الرمحة اإلهلية، حيث وسـعت رمحته كل شـيء إذ تسبق 

رمحته عدله.
وهكذا فإن للجمال دوره الفعال يف الضبط الكوين املتسـق، 
ليتسق اإلنسان مجاليا فيتسق مع نفسه ومع الكائنات، ليحقق حق 
االسـتخالف يف األرض، وليعمر األرض باإلبداع الرائع ويعمل 

مبقتضى اجلمال لتحقيق إنسانية اإلنسان. 

(*) جامعة النيَلني / السودان.
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يدعي التطوريون بأن علـم اجلينات يربهن على 
أن القرود -والسـيما الشـمبانزي- قريبة من 
اإلنسان من الناحية التطورية، ألن هناك -حسب 
ادعائهم- تشـاا كبريا بني جينات اإلنسـان والشمبانزي يبلغ 

بنسبة ٩٨,٥-٩٩٪، أي هناك تقارب تطوري بينها.
إن عامـل اجلهل وعامل التعصب لنظريـة التطور مها وراء 
مثل هـذه االدعاءات الصادرة لتأييد نظرية التطور اليت أصبحت 
أيدولوجية فلسـفية عند معظم علماء التطور، ومل تعد مسـألة 
فرضية أو نظرية علمية جيب تناوهلا مبوضوعية وحيادية، أي قابلة 
لإلثبات أو الرفـض. والدليل على ما نقول هو حماوالت التزوير 

العديدة اليت قام ا أنصار هذه النظرية إليهام الناس بصحتها.
إن ختطيط اخللق ختطيط دقيق جدا وعلى شـكل شـفرات، 
حبيـث إن أي فرق مهما كان ضئيال يـؤدي إىل تغيري كامل يف 
صفات املخلوقات. وهذا يشبه أرقام اهلواتف، فخذ مثال األرقام 
العشرة للهواتف النقالة، فإن تشـات تسعة أرقام وكان الرقم 

العاشـر خمتلفا مل تستطع الوصول 
إىل اهلاتف الـذي تريده، وال إىل 

الشـخص الذي تريـد التكلم معه. 
ويسـتوي يف هذا األمر أن تكون مجيع 

األرقـام خطأ، أو يكون اخلطأ يف رقم واحد 
فقـط. كذلك األمر يف الكتابـة، ألن اختالف 

حرف واحـد يف مجلة، بل اختالف عـدد أو موقع 
نقطة واحدة سيقلب املعىن رأسا على عقب. فانظر مثال إىل 

الفرق بني كلمة "الشعري" و"السعري" وبني "الفضاء" أي السماء، 
و"القضاء"، وبني "العيد" و"العبـد"... إنه فرق يف النقط فقط، 
ولكن املعاين خمتلفة اختالفا بعيدا. وهكذا األمر يف ختطيط اخللق، 
ويف االختـالف بني اجلينات الوراثية لـدى املخلوقات. إن أي 
اختالف مهما كان بسـيطا بني بروتينات هذه اجلينات أو بني 
شكل ارتباطها وتسلسلها وموقعها يؤدي إىل اختالف كبري بني 

هذه املخلوقات.

الشمبانزي واإلنسانالشمبانزي واإلنسان
حسب علم الجينات

أورخان حممد علي*

علوم

Î
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زعم أنصار التطور
كان علماء التطور قبل عام ٢٠٠٢ يزعمون بأن الفرق بني جينات 
اإلنسـان وجينات الشـمبانزي يبلغ ١- ١,٥٪ فقط. وكانوا 
يقدمون هذا الرقم كدليل ال ينقض على أن اإلنسـان متطور من 
قرد الشـمبانزي. والغريب أم قدموا هذا الرقم على الرغم من 
عدم تكامل وضع خريطة اجلينات يف اإلنسـان ويف الشمبانزي. 
كما مل تكمل بعد دراسـة هذه اخلرائط املحتوية على عشرات 
اآلالف من اجلينات. ومثل هذه الدراسـة حتتاج إىل سـنوات 
عديـدة، وال يزال العلم خيطو خطواته األوىل يف هذه السـاحة.

إذن، كيـف ميكن ألي عامل أن يقدم مثـل هذه املقارنة يف 
موضوع ال يزال معظمه جمهوال؟ وهل ميكن عد مثل هذه املقارنة 
علميـا وموضوعيا؟ هذا ما كان يف عـام ٢٠٠٢. ولكن ما أن 
توسع العلماء بعض التوسـع يف دراسة اجلينات ودراسة خريطة 
اجلينـات حىت تبني هلم مدى سـطحية ادعائهم األول. ومع أن 
هذه الدراسـة مل تكتمل بعد وحتتاج إىل سـنوات عديدة، إال 
أن ما مت بعد عام ٢٠٠٢ من توسـع وتقدم يف الدراسـة، أظهر 
أن نسـبة االختالف بني جينات اإلنسـان وجينات الشمبانزي 
قـد طفرت إىل ثالثة أضعاف الرقم األول، حيث بلغت نسـبة 
االختالف ٥٪. وإليكم اعترافات علماء التطور يف هذا الصدد:

اعترافات صارخة
١-جاء يف مقالة نشـرت عام ٢٠٠٢ يف املجلة العلمية املعروفة 
(Proceedings of the National  Academy of Sciences) بقلـم 

(R.J.Britte)، بأن نسبة االختالف بني جينات اإلنسان وجينات 

الشمبانزي تبلغ ٥٪ إن أخذنا بنظر االعتبار شكل التنضيد أيضا 
يف جزيئات (D.N.A)، فقد جاء فيها باحلرف الواحد: "إن أخذنا 
اإلضافات واحلذف بنظر االعتبار، فإن نسبة االختالف بني مناذج 
جزيئات (D.N.A) لدى اإلنسان والشمبانزي تبلغ ٥٪". أي، قام 
العلماء يف السابق مبقارنة تركيب بنية النيوكلوتيدات (الوحدات 
الرئيسية املوجودة يف (D.N.A) ويف (R.N.A) وتتألف من سكر 
وقاعدة وكربيت) املوجودة يف (D.N.A) اإلنسان والشمبانزي. 
والكاتب هو عامل جينات أمريكي يعمل يف املعهد التكنولوجي يف 
كاليفورنيا. وهو يقول هنا بأن املقارنات السـابقة كانت خاطئة 
ألا اقتصرت آنذاك على مقارنة البنية التركيبية املوجودة يف نوى 
جزيئات (D.N.A)، ومل تشمل مقارنة شكل تنضيد هذه اجلزيئات 

وال مقارنة املناطق اليت تكثر أو تقل فيها هذه النيوكليدات. ألن 
هذه االختالفات تؤثر بشكل كبري على خصائص الكائن احلي. 
وقد أجرى هـذا العامل حبثه هذا بتدقيق ٧٣٥ ألف من جزيئات 

.(D.N.A)
٢-نشـرت املجلة العلميـة (Nature) املعروفة بدفاعها عن 
نظرية التطور، مقالة علميـة بقلم العامل اجليين "أندي كوهالن" 
تناولت املوضوع نفسـه حتت عنوان "تضاعفـت الفروق بني 

جزيئات D.N.A يف اإلنسان والشمبانزي ثالثة أضعاف).
٣-يف البحث الذي قدم يف اجتماع "خريطة جينات اإلنسان" 
يف نيسـان عام ٢٠٠٣، يف مدينة (Cancum) يف املكسيك، من 
قبـل "مركز خريطة اجلينات" الذي يرأسـه العامل "تود تايلور" 
يف مدينـة "يوكوهاما" يف اليابان جـاءت فيه نتيجة املقارنة بني 
الكروموسـوم رقم ٢١ يف اإلنسـان مع الكروموسوم رقم ٢٢ 
للشمبانزي. ونشر هذا البحث يف املجلة املعروفة (Nature) وجاء 
.(D.N.A) فيه: "يف السـابق كان يقال إن التشابه بني جزيئات

يف اإلنسـان ويف القرد يبلغ ٩٩٪، ولكن احلقيقة أن التشابه ال 
يبلغ سـوى ٩٤-٩٥٪ فقـط"، أي إن االختالف بينهما ليس 
١٪، بـل ٥-٦٪. ونعتقد أنـه كلما زادت دراسـة خريطة 
جينات اإلنسان وباقي احليوانات األخرى، زادت هذه الفروق. 
وتكامل هذه الدراسـة حتتـاج كما قلنا إىل سـنوات عديدة.
٤-لتجنب اإلطالة سـنذكر هنا عناوين املقاالت واملصادر 

اليت تناولت هذا املوضوع ملن يريد املزيد من التدقيق والبحث:
 (Genomic D.N.A Insertions املعنونـة:  أ-املقالـة 
 and Deletions Occur Frequently Between Humans

(and Nonhuban Primates، نشـرت عـام ٢٠٠٣ يف جملـة 

(Genome Research) أي، جملـة "حبوث خريطـة اجلينات".

 (Nature) بـ-املقالة اليت نشرت يف ٢٠٠٤/٥/٢٧ يف جملة
 D.N.A.Sequence and) :صفحـة ٣٨٢-٣٨٨ حتت عنـوان
Comperetive Analysis of Chimppanzee Chromosome 22)

 Dr.Jean) ويقـول كاتب هذه املقالـة وهو العامل اجليـين
Weissen) الباحث يف "مركز التنضيد الوطين" يف مدينة إيفري يف 

فرنسا: "إن الكروموسـوم الثاين والعشرين ال يشكل سوى أقل 
مـن ١٪ من خريطة اجلينات. وهناك احتمال وجود اآلالف من 
اجلينات اليت تؤكد وجود الفروق بني اإلنسـان والشمبانزي".

وهذا ما قلناه حنن مرارا.
جـ-املقالة اليت نشرت عام بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٣١ يف املجلة 
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 (Chimpanzee joins :نفسها بقلم "ميشيل هوبكن" حتت عنوان
.the genome club)

واملقارنات األخرى اليت قام ا علماء التطور بني جينات اإلنسان 
وجينات احليوانات األخرى، أظهرت نتائج غريبة تناقض نظرية 
التطور يف الصميم، إذ أظهرت هذه املقارنات النتائج الغريبة اآلتية:

إن هناك تشاا بنسـبة ٧٥٪ بني جينات اإلنسان وجينات 
الدودة اخليطية (Nematoda)، وهي طائفة من الديدان األسطوانية 

اليت تتطفل على احليوانات والنباتات وحتيا يف التربة أو يف املياه.
هـل يعقل أن يكون هناك كل هـذا التقارب التطوري بني 
اإلنسان وهذه الدودة البسيطة والبدائية اليت يضعها التطوريون يف 
أسفل مستويات التطور؟ وأين ذهبت املقترحات العديدة لشجرة  
َنَسـب املخلوقات اليت رمسها التطوريون واليت حيتل فيها اإلنسان 
قمتها وحتتل مثل هذه الديدان مواقع سفلية فيها. فإن كان التشابه 
بني اجلينات دليال على التقارب بني املخلوقات وعلى درجة هذا 
التقارب، فالبد أن يعيد علمـاء التطور النظر يف كيفية التطور، 
والطريق الذي سلكه يف ضوء هذه املقارنات. وأىن هلم أن يرمسوا 
شجرة نسب بني املخلوقات تكون فيها هذه الدودة قريبة من اإلنسان 
كل هذا القرب؟ مل يقم مبثل هذه املحاولة أي عامل تطوري، وال 
جيرؤ أصال على القيام ا، ألا تكون حماولة يف منتهى السخافة.

وأظهرت مقارنة أخرى أن هناك تشاا بني جينات اإلنسان 
وجينات نوع من ذباب الفاكهة أو ذبابة الندى "دروسـيفيال" 
بنسـبة تبلغ ٦٠٪. ويف دراسة أجرا جامعة "كمربج" ونشرا 
جملـة (New Scientist) يف ١٩٨٤/٨/١٦ تبـني مـن مقارنة 
بروتينات املخلوقات الربية أن أقرب خملوق لإلنسان هو الدجاج! 

مث التمساح! فتأمل!..
وهذا األمر، أي فشـل التشـاات البيولوجية يف تقدمي أدلة 
على نظرية التطور، وانقالا إىل مشـكلة ضـد النظرية أزعج 
علمـاء التطور كثـريا. مثال نرى أن العامل التطـوري الدكتور 
"كريستيان شـويب"، الباحث يف البيوكيمياء يف كلية الطب يف 
جامعة كاليفورنيا اجلنوبية، الذي ركز حبوثه يف تدقيق بروتينات 
األنسـولني والرالكسـني، وكانت غايته العثور على أدلة حول 
القرابـة التطورية بني األحيـاء، ولكنه مل ينجـح أبدا يف هذا 
املسـعى، فاضطر إىل االعتراف اآليت وكله مرارة: "لقد مت البدء 
بإعطاء أمهية أكثر إىل التطور اجلزيئي من التطور الباالنطولوجي 
يف الكشـف عن القرابة التطورية. ونظـرا ألين خمتص بالتطور 

اجلزيئي، فقد كان من املتوقع أن أشـعر بالفخر من هذا األمر. 
ولكـن حدث العكس، ألنه بينما كان املتوقع رؤية قرابة تطورية 
متصاعدة بني األحياء وتشـابه جزيئي بني األحياء القريبة رأينا 
احنرافات كثـرية يف هذا الصدد. وهذا أمر أليم جدا. وأنا أعتقد 
أن هـذه االحنرافات من الكثرة حبيث إا حتمل رسـالة معينة".
أما عامل الكيمياء احليوية (البيوكيمياء) املشهور الربفسور"ميشيل 
دانتون" فيقول يف كتابه املعروف "نظرية التطور: نظرية يف مأزق، 
معلقـا على النتائج اليت مت احلصول عليها يف سـاحة البيولوجيا 
اجلزيئية: "على املسـتوى اجلزيئي نـرى أن كل نوع من أنواع 
األحياء يكون مسـتقال وخمتلفا عن غريه، وال تربطه مع اآلخرين 
أي رابطـة. أي أن اجلزيئات -مثلها يف ذلك مثل املتحجرات- 
أظهرت عدم وجود احللقات الوسطى اليت كان علماء البيولوجيا 
التطوريون يبحثون عنها. ففي املستوى اجلزيئي ال يوجد أي حي 
من األحياء العضوية يعد سـلفا أي جدا ألي حي عضوي آخر، 

وال أكثر بدائية أو أكثر تطورا منه".
وقبل إـاء هذه املقالة نود نقل ما قاله العامل والفيلسـوف 
"مالكوم مكاردج" يف كتابه "اية العامل املسـيحي". فهذا العامل 
والفيلسـوف قضى عمره حىت سن السـتني ملحدا يدافع بكل 
حـرارة عن نظرية التطور، ولكنه تأكد فيما بعد أن هذه النظرية 
زائفة وتوقع زواهلا، حيث يقول: "لقد اقتنعت مؤخرا بأن نظرية 
التطور سـتندرج يف كتب التاريخ كأكثـر نظرية مدعاة للهزء 
والسـخرية. إن األجيال القادمة ستحتار كيف أمكن تقبل مثل 

هذه النظرية بكل هذا الضعف والزيف املوجودين يف بنيتها".
ترى ماذا سـيقول التطوريون عندنا حول هذا التنبؤ بالنهاية 

احلزينة هلذه النظرية؟ 

(*) كاتب وباحث تركي.
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منـذ مىت كانـت البيئة قضية؟ ومنـذ مىت تولد 
األرق يف اهتمامـات اخللق جتاه بعضه، كي يصري 
النوع البشـري مهموما اليوم مبصري ما حوله من 
الكائنات، خيشـى انقراضها وخياف ضياعها أو استعماهلا يف غري 
ما خلقت له، ويسـعى للتعرف عليها وعلى سبل احلفاظ عليها 

واستدامة جوارها؟
إن القضية البيئية يف عمقها الفلسفي هي قضية علم أو جهل، 
وهي كذلك قضية إصالح أو إفسـاد وقضية توازن أو اختالل 
وقضية تنمية أو ضياع وقضية اسـتدامة أو زوال، وهي يف اية 
املطاف قضية بوار أو خلود. والقضية البيئية ذا املفهوم تولدت 
يف أحشاء النظام الكوين قبل ورود اإلنسان عليه سواء يف بعدها 
التكويـين الطبيعي أو يف بعدها التأطـريي العلمي عرب وحي اهللا 
وتعليمه خللقه، من مالئكة أو غريهم أو يف بعدها الغائي كمطية 
لعبـادة اهللا  ﴿َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسـى  َقاَل َربَُّنا الَِّذي 

َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى﴾(طه:٤٩-٥٠).

لقد كانـت األرض بيئة بالتكوين عـرب التوازنات الطبيعية 
القائمة فيها، وكانت بيئة حبكم نظرة املالئكة ألثر االسـتخالف 
فيها، وكانت بيئة حبكم قابليتها لالستخالف فيها، وكانت بيئة 

حبكم الغاية من خلقها مهدا لعبادة اهللا  فيها.

١–األرض بيئة بالتكوين
قبل اإلنسان كانت املنظومة الكونية بأرضها ومسائها، بيئة تصنع 
على عني اهللا ومتارس تفاعالا الوظيفية بأمر الذي أوحى يف كل 
مساء أمرها، وتعيش فيها األحياء من نبات وحيوان يف الرب والبحر 

بفضل الذي بارك فيها وقدر فيها أقواا.
﴿ُقْل أَِئنَُّكْم لََتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اَألْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَن 
ُه أَْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمَني  َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسـَي ِمْن َفْوِقَها  لـَ
  اِئِلَني َر ِفيَها َأْقَواَتَها ِفي َأْرَبَعِة أَيَّاٍم َسـَواًء لِلسَّ َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ
َماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْألَْرِض اِْئِتَيا َطْوًعا  ُثمَّ اْسَتَوى إَِلى السَّ
َأْو َكْرًها َقالََتا أََتْيَنا َطاِئِعَني  َفَقَضاُهنَّ َسـبَْع َسَمَواٍت ِفي َيْوَمْيِن 

الركن الوظيفي للبيئة قبل خلق اإلنسان
د. عبد ايد الطريبق*

›

قضايا فكرية
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ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا  َماَء الدُّ َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماٍء َأْمَرَها َوَزيَّنَّا السَّ
َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم﴾(فصلت:٩-١٢).

لقد كان الوسـط الطبيعي ميوج يف بعضه حبيه وميته، جبماده 
ونباته وحيوانه، بأنواعه الصامدة واملنقرضة، بظواهره الطبيعية من 
زالزل وبراكـني وأعاصري وفترات جتمد وموجات حر، بنيازكه 

وفضائه الكوين الواسع، فكان وسطا طبيعيا يف قاعة انتظار.
كان بيئـة بتوازناته الطبيعية، خلق بقدر ودبر بلطف، وصار 
مهادا معدا الستقبال وافد االستخالف فكان هناك تعطش بيئي 

يف هرم الوظيفة األرضية خلقا وغاية.

٢–األرض بيئة بقابلية الصالح والفساد
املالئكة كانت تبين فهمها على فكرة اسـتخالف ال وحي فيها 
وال علم باألمساء فيها. فكان يف نظرها استخالفا باخللقة قد جينح 
بصاحبه تلقائيا حنو الفساد وذلك جلهله باألمساء وبآثار انغراسه يف 
البيئة على وجه االستخالف ال على وجه االنغراس البيئي الطبيعي 
كباقي األنواع. ذلك أن االنغراس الطبيعي حتكمه سـنن تكوينية 
طبيعيـة حتدد مكان كل نوع يف اهلرم البيئي، بينما املسـتخلف 
تكون له قدرة التعرف على السـنن وخرقهـا أو احلفاظ على 
مقتضياا يف عملية االستغالل. ويكون هذا بتغليب حضور نوع 
على نوع آخر كما حيدث يف الزراعة مثال حيث ختلى مساحات 
شاسـعة لفائدة نوع من النبات من حبوب وغريها. وكأن مبدأ 
االستخالف هو مبدأ متطط احلقوق البيئية للنوع املستخلف صعودا 
وهبوطا حسب املزاج والشهوة والرضا والغضب واحلسد والغرية 
والضعف والقوة وحاجته يف كل هـذا ألمر إضايف غري األوامر 
التكوينية، وهو أمر الوحي أو أمر اهللا املباشر وهداه يف كل حال.
وهلذا كان عيش أبينا آدم  يف اجلنة مقترنا بأمر اهللا بعدم 
األكل من الشـجرة. وعند هبوطه منها كان قول اهللا تعاىل مبينا 
له شروط وحكمة االستخالف املقصود واملطلوب. ﴿َقاَل اْهِبَطا 
ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع 
ُهَداَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشـَقى﴾(طه:١٢٣). كان اقتران االستخالف 
بتلقـي اهلدى مـن اهللا  والتوجيه لـدرب العبادة حصنا من 
االنغراس البيئي املعتمد على الغريزة البيئية وحدها، واليت ستحيد 
عـرب مبدأ قابلية تفعيل الصالح والفسـاد لدى املنغرس اجلديد.

٣–األرض بيئة بقابلية العبادة فيها
قبل االستخالف كانت البيئة الكونية إضافة إىل توازناا الداخلية 

وقبوهلا لالنغراس اإلضايف لألنواع فيها، مبا يف ذلك النوع البشري 
الوافد مسـتقبال، ختتزن خاصية احلكمة من خلقها. إا خاصية 
وظيفة الوجود كمطية لعبادة اهللا وحده توضع أمانة على عاتق أي 
مستخلف فيها: ﴿ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم 
َتاَرًة ُأْخَرى﴾(طه:٥٥)، ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلْنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن﴾
(الذاريات:٥٦). ويف مرحلة اخللق واإلعادة واإلخراج هذه، تستنفذ 

عملية اللقاء بني اإلنسـان والكون لتترتب عنها حصيلة العبادة 
كرصيد ملسـتوى العمل وفق هدى اهللا يف احلياة الدنيا ينبين عليه 

بفضل اهللا  حرث اآلخرة.
وتأيت عناصر البيئة منسـجمة مع حاجـات العبادة ومجالية 
التوافق بينها وبني مواقيت الصالة، أو سـنن الوضوء أو التقلب 
يف السـاجدين عرب بدن خلق يف أحسن تقومي تطوى ركبه دون 
عناء، وتنحين جباهه دون ممانعة من جاذبية األرض، أو التسريع 
حلركات اجلوارح دون صدام يف توازن ودقة من دوران األفالك 

إىل امتصاص اخلاليا، أو من نشاط الذرة إىل سريان املجرة.
إنه اإلنسان يريد التسبيح فتسـتجيب شفتاه وحركة لسانه 
وضغط دمه وحبـال صوته وجماري اهلـواء يف صدره وأمواج 
الصوت حوله ومصادر الطاقة وغـري ذلك من املكونات البيئية 
يف األنفس واآلفاق، مما يسـتعصي بسطه يف هذا املقام. إا البيئة 
األرضية أعدت لتصاغ مكوناا يف عملية التحويل بالعبادة وعلى 
َماَء  بساط التوجه إىل اآلخرة يف ظل االستخالف ﴿َوَما َخَلْقَنا السَّ
َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما َالِعِبنيَ﴾(األنبياء:١٦)، ﴿َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ 

َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن﴾(الدخان:٣٩).
لقد كانت األرض بيئة بتوازن اخللقة، مث بيئة بقابلية االنغراس 
البيئي باالسـتخالف الغريزي، مث بيئة بكوا خمتربا يقبل األمساء 
ويسـمح ملن تعلمها باستغالل وحتويل عناصر البيئة حلرث الدنيا 
أو اآلخـرة على قدر اهتدائه فيها بروح الوحي: ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد 
ْنَيا ُنْؤِتِه  َحـْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ

ِمْنَها َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب﴾(الشورى:٢٠).
إا األرض بيئة العبادة واحلفـاظ عليها وعلى من فيها قمة 
العبادة والرحيل عنها أقوى دافع حلسن حتويلها ألا مطية استدامة 

ما بعدها. 

(*) باحث يف قضايا البيئة والتنمية / املغرب.



إن نزول اإلنسان على هذه األرض مل يكن عبثا، 
وإمنا كان ملقصد أمسى وهو عبادة اهللا . ومفهوم 
"العبادة" مل يكن يف أصله ضيقا كما يعتقد بعض 
الناس، وإمنا يشمل مجيع حركات املكلفني وسكنام حبيث تصبح 
داخلة يف قانون االمتثال هللا تعاىل، ومن ذلك تعترب عمارة األرض 
من صلب األعمال التعبدية. لذلك فالتكرمي لإلنسان جبميع أنواعه 
كان -أصال- من أجل حتقيق هذه الغاية، إال أنه مع مرور القرون 
املتطاولة نسي اإلنسـان املقصد من خلقه، وغابت عنه احلكمة 
من وجوده، فكانت ذلك جماال مناسـبا لبعثة األنبياء، وتقييض 
الصاحلني واحلكماء من أجل تنبيه الناس إىل املقصد من خلقهم. 
ويف العصر احلديث ملا تطورت احلضارة اإلنسانية ماديا، وبلغت 
شأوا عظيما اختلف الناس يف النظر إليها، حيث ظهر فريقان على 

طريف نقيض أحدمهـا، وهو من ظاهرية الفهم للنصوص الدينية: 
ذهـب إىل أن هذه احلضارة وما يتعلق ـا من حتديث وتطّور 
ُمعارض للدين ومناف لقيمـه، والفريق الثاين، هم بعض أدعياء 
احلداثة: ذهبوا إىل أن التديـن وصف معرقل للحضارة، وبرروا 
نظرم للموضوع بتصرفاِت طائفة حمسوبة على الدين، من الذين 
أساؤوا فهم الدين ومقاصده، فنشـأت عن ذلك معارك فكرية 
بني فريقـني عظيمني يف األمة على مدى قرنني من الزمان تقريبا 
منذ ظهـور النهضة احلضارية األوروبية األوىل.وآناء هذا اجلدال 
الفكري مت تـداول مصطلحات يصدم بعضها البعض كالتحضر 
والتدين، واحلداثة والرجعية، والتفتح والتزمت... إخل، واستمرت 
النقاشات السفسـطائية دون جدوى، وضيعت أزمانا وجهودا 
وأقالما من غري طائل بسبب إشكال مفتعل، أو بسبب عدم حترير 
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حمل النـزاع. ولو أن الفريقني احتكموا إىل الفهم الصحيح للدين 
والتاريـخ والواقع والعقل ملا اضطروا إىل هـذه املنازلة الفارغة، 
ولكسبوا شـروط التقدم، والرتقت األمة مرتقى عظيما، ولكن 
هؤالء وهـؤالء احتكموا إىل جمرد التعصـب واألغراض وقبلوا 
جبدوى النـزاع، فلم يفتروا عن إحياء إشكاله كلما سعت األمة 
للنهوض والتقدم، معرقلني سـريها بقوة أكثر من حجم املشكل 

أصال الذي وقع بشأنه اخلالف.
ويف هذه السطور اليت نتشرف بكتابتها يف جملة "حراء" الغراء 
يليق بنا إثارة املوضوع ال لنعيد إحياء املعارك القدمية، وإمنا لفتح 
اآلفاق أمام نظرة مسـتقبلية جديدة تدفع مبسرية األمة احلضارية 
إىل األمام دون تعثر، سـاعية حنو الشهود، غري ملتفتة لسفاسف 
اخلواطر، وال لعوادي الدهر، ملتمسـة الطريق الوسط للنظر إىل 
أمـور الدين والدنيا. من هذا املنطلق حناول حترير حمل النـزاع، 
بتفسري مصطلحاِت؛ التحضر واحلضارة، والدين والتدين، متتبعني 
يف ذلك منشأ خصائص التقدم وعالقتها بالدين، وكاشفني النقاب 
عن الوهم الواقع يف املسـألة، وعن الفرق بني التحضر وأدعيائه 
وبني الدين وسوء فهم الدين، مستندين إىل التاريخ وأهله، والواقع 
ومقتضياته، ونصوص الوحي ومقاصدها، موجهني كل هذه الفروق 
والتدقيقـات حنو تطوير نظرة إجيابيـة للموضوع وباهللا التوفيق. 

مفهوم التدين 
يطلق الدين يف كتب اللغة عموما على ما يلي: العادة، والعبادة، 
الطاعة، اجلزاء، القضاء، املجازاة، احلسـاب، احلكم، اإلكراه، 
اإلحسان، احلال، الداء، السـرية، الورع، االستيالء، السلطان، 
امللك، الذل، العز، اخلضوع، اإلسـالم، التوحيد، كل ما يتعبد 
بـه.. إخل. وتتوزع هذه املعاين اللغوية على حسـب ما تضاف 
إليه لفظة الدين، فبالنسـبة هللا  تعين القهر والسلطان والعظمة 
والعزة وكل ما يـدور يف فلك هذه املعاين من التعظيم، ويكون 
الدين بالنسـبة للفـرد املتدين اخلضوع واالنقيـاد ملن دان له، 
ويكون املعىن بالنسـبة لقولنا "دان بكذا": الشـريعة والقانون 
الذي التزم به املتدين والتزم بالسـري على قواعده وهو املتعبد به.

ويف االصطالح عرَّف علماء املسلمني الدين بتعريفات كثرية 
أشـهرها وأمجعها هو أن الدين "وضع إهلي يسوق ذوي العقول 
باختيارهـم املحمود إىل اخلري بالذات"، وهـو ما يصلحهم يف 
معاشـهم ومعادهم. فإن الوضع اإلهلي-هنا- هو األحكام اليت 
جاء ا نيب من األنبياء عليهم السـالم. والتدين -بناء على هذا 
التعريف- هو التزام هذه األحكام والسـعي لتحقيق مقاصدها 

يف األرض. وسـالمة التدين تتركب مـن أمرين أحدمها: الفهم 
الصحيح هلذه األحكام، وثانيهما: االتباع السـليم هلذه األحكام 

اإلهلية وبتجرد كامل من األهواء الذاتية.

فطرية التدين
الِفطرة بالكسر اخللقة أي الطبيعة اليت صور عليها اهللاُ تعاىل اخللق 
يف األصل قبل طروء التغريات الواقعية عليه. فاإلنسان قبل وقوع 
املؤثرات اخلارجية عليه متدين بطبعه، حيث الدين كان مالزما له 
منذ القدمي وإىل عصرنا احلايل. وبالرغم من ظهور بعض الثقافات 
الالدينية يف العصر احلديث ما زال أربعة أمخاس من سكان العامل 
متدينني بصورة عملية. ويدل على فطرية التدين أدلة نقلية وأخرى 

عقلية. فمن األدلة النقلية:
يِن َحِنيًفـا ِفْطَرَة اِهللا الَِّتي  قـول اهللا : ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر  َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َال َتْبِديَل ِلَخْلِق اِهللا َذِلَك الدِّ
النَّاِس َال َيْعَلُموَن﴾(الروم:٣٠) مبعـىن اتبْع فطرة اهللا، َأي ِخلقة اهللا 
 : التـي خلق عليها البشـر وهي الدين الصحيح. وقول النيب
"كلُّ مولـوٍد يوَلد علـى الفطرة"، معناه أن اهللا فطر اخللق على 
اإلميان به والفطرُة منه احلالة، كاِجللسة والرِّكبة، واملعىن أنه يولد 
علـى نوع من اجلبّلة والطبع املتهّيئ لقبول الّدين، فلو ُترك عليها 
السـتمر على لزومها ومل يفارقها إىل غريها، وإمنا َيْعدل عنه من 
َيْعدل آلفة من آفات البشر والتقليد. وقيل: معناه كلُّ مولوٍد يولد 
علـى معرفة اهللا تعالـى، واإلقرار به، فال جتد أحدا إال وهو ُيِقّر 

بأن له صانعا، وإن ّمساه بغري امسه، ولو عَبد معه غريه.
واحلديـث الذي أخرجه اإلمام أمحـد عن أيب بن كعب يف 
يََّتُهْم  قول اهللا : ﴿َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَْنفُِسـِهْم﴾(األعراف:١٧٢)، قال: مجعهم فجعلهم 
أرواحا، مث صورهم فاسـتنطقهم فتكلموا، مث أخذ عليهم العهد 
وامليثاق ﴿َوَأْشـَهَدُهْم َعَلى أَْنُفِسِهم أَلَْسُت ِبَربُِّكْم﴾، قال: فإين 
ُأشهد عليكم السـمواِت السبَع واألرضني السبع وأشهد عليكم 
أباكم آدم  أن تقولوا يـوم القيامة مل نعلم ذا، اعلموا أنه 
ال إله غريي، وال رب غريي، فال تشركوا يب شيئا، إين سأرسل 
إليكم رسـلي يذّكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتيب، 

قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإهلنا ال رب لنا غريك، فأقروا بذلك".
أمـا األدلة العقلية فتتلخص يف أمرين أحدمها: قدم التدين يف 
أغلب احلضارات اإلنسـانية، والثاين: استمرار التدين يف أغلب 

البشر ومالزمته للتفكري والسلوك البشريني.
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وإذا ثبتـت فطرية التدين فإنه من املسـتحيل إقناع البشـر 
بالفراغ الروحي والعبث والالمعىن، لذلك باءت مجيع حماوالت 
الالدينيني بالفشـل عند عزمهم هـدم عقائد األديان لكون هذه 
األخرية تدعمها الفطرة اإلنسـانية، وما يدعون إليه متجه الطبيعة 
البشرية. من هنا وكما سوف نرى لن تستغين احلضارة اإلنسانية 

عن دعم الفطرة الدينية لتوجهاا.

مفهوم التحضر وعناصره
بالرغم من التطور احلضاري الذي شـهده اإلنسان بقي مفهوم 
احلضارة من املفاهيم اليت يتعسـر التدقيق يف معناها: وقد حاول 
الكثري من علماء احلضارة البحث يف حمددات موضوعية للتحضر 
واليت تسـمح بإطالق لفظ احلضارة على سلوك جمتمع ما، ويف 
حبثهم هذا توصلوا إىل عدة أنواع من العناصر اليت بتوفرها ميكن 

احلديث عن احلضارة.
١-التعقـد والتمدن: بالنسـبة ملعيار التعقـد ميكن القول 
أن املجتمـع املتحضر هو املجتمع الذي بلـغ درجة من التعقيد 
واالختـالف بني أجزائه وأعضائه بناء على مهام وأنشـطة، مما 
جيعل حجم هذا املجتمع يتجاوز اخللية االجتماعية البسيطة مثل 

العشرية أو القبيلة.
وبالنسـبة للتمدن أو التعمري، فإن التمدن (أي تشكل املدن 
وتكاثـر البنيان والتعمري) معيار حمدد للحضارة وهو من منازعها 
كما عند ابن خلدون. وعند األركيولوجي الربيطاين "جوردون 
تشـيلد". التمدن ليس هو منطلق احلضارات فحسب، وإمنا هو 
الرمـز والنتيجة. فبناء على هذا املعيـار منيز بني حضارة ما قبل 
التمـدن، واليت مل تأخذ منحاها احلقيقـي إال بعد ظهور املدن، 
إذ احلضارة حبسـب هذا املنظور وإن ظهـرت قدميا فلم تتضح 
معاملهـا إال مع ظهور األشـكال األوىل من مدن ما بني النهرين 
"ميزوبوتامي"، مث تتابع التمـدن يف العصر الربونزي منطلقا من 
ثالثة معاقل هي امليزوبوتامي، وهي ما بني ري دجلة والفرات، 
وحوض النيل، وحوض ر اهلندوس. وحسـب جوردون تشيلد 
فمعيار التمدن يشـمل املعايري األخـرى، إال أنه يبقى أوضحها 
ألنه يف املدن ميكن جتميع اجلهود، وترسـيخ البنيات االجتماعية 
واألنشطة املتخصصة اليت تتيح الفرصة لالختراعات والتطورات 

التقنية والفكرية.
٢-معيار التقنيـات: حيث يعترب التطور التقين معيارا حمددا 
ملعىن احلضارة عند الكثري من املؤرخني، والسـيما املتخصصني 
يف التاريخ القدمي، حيث اختذوا هذا املعيار قاعدة لتصنيفام، إذ 

اتضح لديهم أن اإلنسـان استعمل املعدات املخترعة وفق ترتيب 
معني من احلجر املنحوت إىل احلجر املصقول، وصوال إىل املعادن 
والفلزات، ومن جهة أخرى وبصورة ترتيبية كانت البداية بتربية 
املواشي مث الفالحة مث استعمال الطاقة املائية اهليدروليكية، وصوال 
إىل الصناعة. إال أن استعمال التقنيات ال يأخذ معناه احلضاري إال 
إذا وضع يف نظام اجتماعي يعكس توجهه االقتصادي، فمن جهة 
تطور الفالحة أنتج نظام امللكية الذي أدى بدوره إىل الصراع بني 
الطبقات حسب ماركس وأجنلز واليت تعد عندهم العنصر املحرك 

للحضارة والتاريخ.
٣-معيار العوامل الفكرية واملعرفية: والتطور التقين بدوره 
عموما هو نتيجة للتطور الفكري واملعريف. ويعترب ظهور املعارف 
والعلوم والفنون والكتابة، السـمة األساسية ألغلب احلضارات 
الكربى املشـهورة. ففي هذه احلضارات ظهرت علوم اهلندسة 
والرياضيات والفلك وباقي الفنون. فمن هنا يتحدد معىن احلضارة 

بتوفر هذه األنشطة الفكرية واملعرفية.
٤-املعيار الديين: وهو األصل يف هذه املعايري كلها، فاملالحظ 
أيضا أن أغلب احلضارات الكربى ارتبطت بالدين، بل إن التمدن 
الذي هو أساس احلضارة قام حول املعبد كرمز مقدس جيتمع فيه 
الناس، ويستقرون وينشطون جتاريا حوله. ومن مث ساد عند كثري 
من علماء احلضارات تصنيف احلضارات اإلنسانية بناء على املعيار 
الديين، فيقولون حضارة مسيحية، حضارة إسالمية... حيث كان 
للدين األثر الكبري يف قيام حضارات كربى يف التاريخ واستمرارها 
على مدى آالف السنني، ألن الدين ميتلك أهم مقوم لذلك، وهو 
القيم واملبادئ أو الفكرة الدينية على حد قول احلكيم مالك بن نيب.

وجممل القول: إن مصطلح احلضارة يسـتعمل ألداء معنيني 
اثنـني أحدمها: نظري يتوجـه إىل القيم واملبـادئ واملعتقدات 
واألفـكار اليت حتدد منط تلك احلضارة، وتصبح هذه القيم ميزا 
األساسية، وهنا تلتقي احلضارة مع الثقافة كما ذهب إىل ذلك ثلة 
من أهـل االختصاص، وهنا أيضا يربز أثر الدين يف صنع الفكرة 
املؤسسة واملحرضة على البناء احلضاري. وثانيهما: معىن عملي، 
ويقصـد به منط احلياة اليت حيياها الفرد واملجتمع، والسـيما يف 

بعدها املادي العمراين، وهنا تترادف احلضارة مع املدنية.

خصائص التحضر
إن التحضر بوصفه سلوكا عاما وشامال، وظاهرة تصنف حبسبها 
األمـم البد وأن يتجلى يف الواقـع، متميزا خبصائص خيتص ا. 
وعرب النظر يف التاريخ ومسـار األمـم يف تطورها ورقيها ميكن 
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استنتاج جمموعة من السمات البارزة للتحضر، منها:
الكسـبية: إن التحضر أمر كسـيب وليس شيئا جبليا، وإن 
كانت املهيئات للتحضر جبلية يف اإلنسـان مبقتضى قوله تعاىل: 
﴿َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُكلََّها﴾(البقرة:٣١) أي أصول العلوم كلها اليت 

بنيت عليها احلضارة وشيد على أساسها العمران.
االشـتراك بني األمم: مبعىن أن احلضارة اإلنسانية هي نتاج 
جهود وإسهامات مجيع األمم. فكل أمة أدلت بدلوها يف تشييد 
صرحها من خالل علـم من العلوم أو فن من الفنون أو اختراع 
أو اكتشاف، ومل تقم احلضارة البشرية من فراغ، وإمنا هي نتيجة 
تراكـم قرون من الناس من خمتلـف األجناس ومن خمتلف بقاع 
األرض. وإىل هذه القاعدة ذهـب أغلب علماء احلضارة، حىت 
قالت املستشرقة األملانية املنصفة زيغريد هونكه: "بساط احلضارة 
بساط نسـجته وتنسـجه أيد كثرية، وكلها به طاقتها وكلها 
تسـتحق الثناء والتقدير"، وقال أحـد احلكماء: "إن علم العاَلم 
مبثـوث يف العاَلم بني مجيع مـن يف العاَلم". وعلى هذا ال تصح 
دعوى التفرد باإلجناز احلضـاري اليت صدرت يف بعض مراحل 
العصر احلديث من لدن بعض مؤرخي الفترة االستعمارية، حيث 

مبقتضاه صنفت األمم إىل مبدعة وأخرى مستهلكة متوحشة.
التداولية: فالتحضر دول بني املجتمعات البشـرية، إذ ينتقل 
بني األمم حبسب استعدادها، وقابليتها ملقوماته ومقتضياته. فأميا 
أمـة ضت ونفضت غبار التخلف عن طريقها اسـتطاعت أن 
تكسـب دورها وموقعها بني األمم املتحضرة، إذ ليس التحضر 
والتخلف أمرين جربيني دائمني، فكم من حضارة كانت شاخمة 
واارت إىل احلضيض وكم من أمة متخلفة ض أبناؤها وارتفعت 
إىل مصاف الرقي، والتطور. وهنا يسقط ادعاء أي جمموعة بشرية 
االنفـراد بالتحضر، فقد تدور الدائرة وتضعف مقدرات أفرادها 
عـن العطاء ويسـلب منها ذلك التقدم إىل أجل غري مسـمى. 
التطبع: للتحضر أوصاف تتصف ا األمة املتحضرة حىت تصطبغ 
ا، وتصبح مبثابة طبائع لصيقة ا متيز تقدمها على غريها من األمم 
املتخلفة. فالتحضر مبا هو وضع إجيايب له طبائعه اإلجيابية، كالعلم 
والنظام واحلوار والعمران والنظافة واحلفاظ على البيئة، وحسـن 
استعمال املوارد الطبيعية واألمن والعدل والسالم.وقد متر القرون 
املتطاولة وتعرف تلك األمة بتلك املكارم. ويف مقابل التحضر يأيت 
النقيض له "التخلف"، الذي هو وضع سليب له خصائصه السلبية، 
حيث يعرف بعالمات التقهقر وااليـار وفقدان القيم واجلهل 
والفوضى والتظـامل والتهالك والعنف والتدمري والقذارة... وقد 
متر أزمان طويلة وال تنفك أمة عن هذه العالمات حىت تعرف ا.

التحضر والتدين: تقارب املقاصد وتكامل الوسائل
فبعد تعريف الدين وبيان فطريته، وحتديد مفهوم التحضر وجرد 
خصائصه، يسـوغ احلديث عن إمكانية التواصل بني الطرفني. 
وذلك يستقيم أمره على مستوى املقاصد والوسائل املؤدية إليها، 
والسـيما إذا علمنا أن لكل من الديـن واحلضارة مقاصد يتوق 
لتحقيقها حكماء البشـر. وعند إجالة النظر يف منطلق الدين ويف 
مسـاعي احلضارة البشـرية، جند أن هناك تقاربا بني ما جاء به 
األنبياء كمقاصد لشرائعهم املوحى ا، وبني ما انتهت إليه العقول 
الراجحـة من أصحاب احلكمة واملعرفة. فالشـرائع من جهة ال 
تناقض قضايا العقول، والعقول السليمة ال ترفض الشرائع، فيوشك 
أن تتحد املقاصد العمرانية وتتكامل الوسائل والطرائق لتحقيقها. 
فمن جهة تقارب املقاصد بني التدين والتحضر يتجلى األمر 
عند الكشـف عن مقاصد كل واحد مـن الطرفني على حدة. 
فبالنسبة للدين الصحيح بوصفه أحكاما وشرائع تنظم حياة البشر 
يف هذا الكون مل يأت إال ملصلحة البشـر، حيث نصت الشرائع 
السـماوية على أن املقصود من أحكامها صالح اخللق وعمارة 
األرض وحماربة الفساد والضرر. وهذه الغايات هي ما عرب عنها 
علماء األصول مبقاصد الشـريعة من اخللق، يقول اإلمام الغزايل: 
"نعين باملصلحة املحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع 
من اخللق مخسـة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم وماهلم. فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو 
مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة". 
وهذه املقاصد الدينية من االجتماع اإلنساين كما هو واضح 
تؤول إىل حفظ مخس ضروريات "الدين والنفس والعقل والنسل 
واملال"، ا تتحقق السعادة البشـرية الدنيوية واألخروية. يقول 
اإلمام الشـاطيب: "فأما الضرورية فمعناها أا البد منها يف قيام 
مصـاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على 
اسـتقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة ويف األخرى فوت 

النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني".
أما بالنسـبة ملقاصد البشرية من التحضر فقد ذهب اجلمهور 
من عقالء البشر، من فالسـفة وحكماء ورجال العلم املنظرين 
لالجتماع البشـري، إىل أن املقصود الذي يطمح إليه اإلنسـان 
يف اجتماعه ومدنيته حيوم دائما حول حتقيق السـعادة البشرية، 
باسـتيفاء الرغبات واحلاجات املعقولة واملمكنة للبشـر. وهذا 
مذهب أغلب حميب احلكمة بدءا من أوائل احلكماء والفالسـفة 
كأفالطون يف مجهوريته، والفارايب يف مدينته الفاضلة، وابن سينا 
يف سياسته املدنية... انتهاء بالعصر احلديث حيث نادى مجع غفري 
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من علماء ومفكرين بتوجيه احلضارة حنو حتقيق السعادة البشرية. 
واستمر األمر على ذلك يف عصرنا احلايل إذ ال خيتلف أهل الفكر 
يف ضرورة ترشـيد التحضر والتقدم حنو إسعاد البشر. وكثري من 
هؤالء حاولوا حتديد معايري حمددة هلذه السـعادة، وعموما تدور 
آراؤهم علـى حتقيق األمن والسـالم والكفاية ومجيع مقومات 

استمرار الوجود اإلنساين املادي والروحي...
ويتحصل من هذا أن هناك اتفاقا بني األنبياء واحلكماء على 
السـعي إىل حتقيق السعادة اإلنسانية، فاألنبياء دعوا من خالل ما 
جاؤوا به من شرائع إىل إصالح حال البشرية باحلفاظ على القيم 
النبيلة واألخالق الفاضلة، وعلى رأسـها تلك الكليات اخلمس 
الضروريـة. واحلكماء دعوا يف نظرياـم أيضا إىل مدن فاضلة 

يسودها األمن والسالم والعدل.
ومن جهة تكامل الوسـائل املؤدية إىل هذه املقاصد فيمكن 
القول إنه إذا تقرر احتاد وتشـابه األهداف، فالوسائل قد ختتلف 
بني األديان السـماوية نفسها وإن احتدت عقائدها، كما ختتلف 
بني احلكماء واملفكرين. وذلك أمر طبيعي لكون هذه الوسـائل 
ما هي إال إجراءات عملية ختضع إىل التقديرات الزمنية املشخصة 
حيـث خيتلف ذلك حبسـب الظروف واألحـوال. ولئن كان 
اختالفها بني الدين ورجال احلكمة ليس اختالف تضاد وتناف، 
إمنـا هو اختالف تكامل. فإنه مثال إذا نص الدين على حتسـني 
وسـائل وتقبيح وسـائل أخرى جند يف الغالب أن هناك تواطؤا 
بـني أهل الفكر ومنظري احلضارات اإلنسـانية على ما يقارب 
نفس التصنيف. لذلك يف الغالب مل خترج مواثيق حقوق اإلنسان 
والقوانني املدنية واجلنائية عما تقرر من مبادئ يف الدين كاإلقرار 
مثال حبرية اإلنسان، وحقوقه املادية واملعنوية. وكذا وجوب الوفاء 
بالعقود وحترمي التظامل وقبح اجلرائم، كالقتل والسرقة واالغتصاب 
والتعذيب إىل غري ذلك مـن أمور عليها قامت املدنية املعاصرة.

حنو تدين صحيح وحتضر إجيايب
حياول طائفة من أهل الفهم التبسيطي للدين، البحث يف نصوص 
الوحي للعثور على ما بـه يعارضون بعض مقتضيات احلضارة، 
بدعوى خمالفتها ملا يرونه أحكاما دينية وخروجها عن الشـريعة 
بالكليـة، ممثلني ببعض اجلزئيات اليت مل يأخذوا ا ضمن إطارها 
املقاصدي التشـريعي، كبعض ما ورد يف النحـت والتصاوير 
والزخرفة وبعض أنواع اللباس وبعض اآلالت التكنولوجية وغري 
ذلك مما ال يستقيم شاهدا على ما يقولون، بل قد يكون مرده إىل 
بعض الفهوم البدوية للدين اليت قد تكون وليدة بيئة معينة بعيدة عن 

فهم الدين من جهة وعن إدراك عمق احلضارة من جهة أخرى.
وهذا الفهم الشـاذ هلذه الطائفة قد يكون حجة عند أولئك 
املتطرفني يف اجلانب اآلخر، الرافضني للتعامل مع الدين بشـكل 
إجيايب؛ إال أنه ويف ضوء ما سبق ميكن التعقيب على الطائفة األوىل 
باسـتقراء نصوص الوحي والنظر إليها يف ضوء مقاصد الشريعة 
الكلية. فالذي يتتبع نصوص القـرآن الكرمي يعثر على كثري من 
األوامر واملندوبات ألجل دعم مسرية اإلنسان حنو عمارة األرض، 
وحسن استثمار مسخرات الكون، ومحاية األرض من الفساد بعد 
اإلصالح، والنهي عن الظلم واالعتداء إىل غري هذا من أمر بالفضائل 
وي عن الرذائل، حىت قال اإلمام العز بن عبد السالم: "والشريعة 
كلها مصاحل، إما تدرأ مفاسـد أو جتلب مصاحل. فإذا مسعت اهللا 
يقول: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا﴾ فتأمل وصيته بعد ندائه، فال جتد إال 
خريا حيثك عليه أو شرا يزجرك عنه أو مجعا بني احلث والزجر". 
وميكن التعقيب على الطائفـة الثانية بأن الدين ال يؤخذ من 
جمموعة بشرية قليلة تدعيه، وإمنا يؤخذ من مصادره األصلية، يف 
ضوء قواعده اخلاصة، كما ال ميكن التسـليم بلزومية التقدم يف 
حالة التخلي عن الدين، وإمنا قد حيصل العكس. فكما أسـلفنا 
فالدين يعد من أهم املعطيات والشروط املؤسسة ألوىل احلضارات 
وألكربها أيضا، وما زال الدين معينا ال ينضب للقيم واملثل العليا 
ألغلبية سـكان العامل، حىت قال أحد علماء احلضارة املحدثني: 
"إن الدين يستجيب حلاجة عميقة يف اإلنسان، ولو شئنا أن نعرب 
عن هذا مبصطلحات الفلسـفة الوجودية لقلنا: إا احلاجة لقوة 
الوجود اليت زم الالوجود الذي نلقاه ونعانيه يف جتارب املوت، 
والعذاب واإلخفاق والظلم واإلمث وفقدان املعىن. ولو شئنا أن نعرب 
بلغة بسيطة مألوفة لقلنا: إن الدين يستطيع أن ميدنا باملعىن األخري 
للحياة، مبصدر وجودنا وغايته، أي باإلجابة عن السؤالني اخلالدين، 
من أين، وإىل أين؟ وهو يستطيع أن يضمن لنا قيما عالية ومعايري 
غري مشروطة، أي علة مسؤوليتنا واهلدف منها. واألديان حريصة 
على سعادة اإلنسـان، وذلك بتقدمي التوجه الديين األساسي أي 
السند والعون واألمل، ومنحنا الكرامة اإلنسانية واحلرية اإلنسانية، 
واحلقوق اإلنسانية، أي األساس الذي يرتكز عليه العمق النهائي".
وإذا اتضحت اسـتحالة االنفصال بـني الدين و التحضر، 
فدعوتنا قائمة مـن جهة ألجل فهم الديـن فهما صحيحا يتم 
به نفع البشـرية لتحقيـق مقتضى قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسـْلَناَك 
ِإالَّ َرْحَمـًة لِْلَعاَلِمنيَ﴾(األنبيـاء:١٠٧)، حيـث مل يقـل "عنتا وال 
مضـرة للعاملني"، ومـن جهة ثانيـة ينبغي توجيـه احلضارة 
اإلنسـانية إىل احلفاظ على القيم النبيلـة، والتعامل بإجيابية مع 
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األخالق الفاضلة. فإا سـر اسـتمرارها وتوازا، وانعداُمها 
يؤدي إىل خراا وخراب العمـران بعبارة العالمة ابن خلدون.

أعظم اإلجنازات احلضارية ذات منطلق ديين
إن املعيار الديين يف تشكيل املبادئ والقيم اليت تبىن عليها حضارة 
ما، أمر مقرر بشواهد التاريخ والواقع، بل وحىت املنجزات املادية 
للحضارة كانت عرب التاريخ تسـتلهم من الدين وتسترشـد به 
يف تشـييد صروحها. فباالسـتقراء عرب آثار األمم ومتاحفها، 
جند أعظم املباين هي للمسـاجد والكنائس (أي أماكن العبادة). 
وأنفـس التحف الفنية هي ما تركه نيب أو رسـول أو حكيم أو 
راهب (أي رجل دين)، أو فنـان أجنزه لغرض ديين، وأكثر من 
هذا تعترب املخطوطـات الدينية املحفوظـة يف اخلزانات العاملية 
أعظم إرث ثقـايف وحضاري خملد يف التاريخ، حىت إنه ما عرفنا 
الكتابة و اللغات إال بالكتب املقدسة، بل وأعظم من ذلك هو أن 
اإلشكاليات الوجودية ذات األثر يف تطوير علوم الفلك واهلندسة 
واجلغرافيـا... انطلقت من احللقات الدينية. ومن هناك يتبني أنه 
من الصعب قبول تنكر أدعياء احلداثة لإلسـهام الديين يف بناء ما 
تتمتع به اإلنسانية اليوم من مقومات االجتماع البشري السعيد.

حنو توأمة التحضر والتدين
إذا تقرر أْن ليس هناك تعـارض بني التحضر والتدين يف حقيقة 
األمر، وإمنا التعارض ناشئ عن األفكار املسبقة لبعض الناس نتيجة 
سوء فهم للنص أو الواقع، فإننا وبناء على معطيات معرفية وتارخيية 
وحضارية ميكن اخللوص إىل وجود تالزم بني الدين والتحضر منذ 
القدمي، ويعسر الفصل بينهما. وكل من سعى إىل فرض التعارض 
بينهما وقع يف خلط عظيم، وورط جمتمعه يف صراعات ال تنتهي، 
تنجم عنها جراحات ال تلتئم قد تسوق األمة إىل مدارك التخلف.

ومن منظور مسـتقبلي: فبدل أن نسـعى إىل إثبات الفروق 
واهلـوات بني الدين واحلضارة، فإنه يليـق باألمة جبميع أفرادها 
االخنـراط يف توأمة إجيابية بني التدين والتحضر من خالهلا تصبح 
احلضـارة خادمة للمقاصد النبيلة للديـن، ويصبح التدين عمال 
إجيابيا ومغنيا ملسـار تطور احلضارة. فكما ال خيفى أن التحضر 
دون مبادئ وأخالق يوشـك أن يؤدي إىل اخلراب، وأن التدين 
دون عمارة األرض تدين ناقص، خمل برسـالة اإلنسـان فوق 
هـذه األرض، فحىت ولو كان الظرف شـديدا كقيام السـاعة 
َأَمرالديـن بغرس األشـجار واحلفاظ على العمـران، مصداقا 
للحديث الشريف: "إن قامت السـاعة ويف يد أحدكم فسيلة، 
فإن اسـتطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليغرسها" (رواه اإلمام أمحد).

فكل ما يريـده الدين من احلضارة هـو احلفاظ على القيم 
اإلنسـانية النبيلة املجملة يف مقاصد الشريعة الضرورية. وكل ما 
تطلبه احلضـارة من الدين هو أن يكون عنصـرا إجيابيا، داعما 
لتطورها واسـتمرارها، وهذا حاصل بالنسـبة للدين اإلسالمي 
حيث النظر إىل الكون من منظور التسـخري، وأكل الطيبات من 
الرزق، والتعاون على الرب والتقوى. إذ رسـخ اإلسـالم بذلك 
جلمالية رائعة تربط كتاب اهللا املسطور بكتابه املنشور، بعيدا عن 

غرائز الصراع والتفكك والعبث.
وختاما جيوز لنا القول إن اإلسالم بوصفه، الدين السماوي، 
البالـَغ إلينا كتابه باملعجزة والتواتر، مل يكن أبدا يف يوم من األيام 
معرقال للفعل احلضاري، بل بالعكس من ذلك كان ُمنشئا حلضارة 
مسـتقلة بذاا ابتدأت باألمر بالتعلم "اقرأ"، واستمرت بأوامر 
االعتبار يف الكون والتفكر والتعلم واحلجة واحلكمة. وسـامهت 
من جانبها يف تطور احلضارة اإلنسانية، وقد شهد ذا العقالء من 

الناس شرقا وغربا ومن لدن مجيع األمم.
لذلك ال يليق باملسلمني اليوم االلتفات إىل دعاوى التعارض 
والتضـاد املفتعلة بـني الدين والرقي اإلنسـاين احلضاري، فإن 
االنشـغال بذلك ضرب مـن التفاهة والسـفاهة الفارغة. وإذا 
تقـرر هذا وبانت حجته، فإننا نسـجل أن هنـاك وعيا متناميا 
لدى فئة عريضة من املسـلمني، اسـتطاعوا اجلمع بني األوامر 
الدينية واملتطلبـات احلضارية فأصبح عندهـم التحقق الكامل 
ملفهوم "التديـن احلضاري"، حيث اجتمعت فيهم مقاصد الدين 
ومقتضيات احلضارة، فإن كانوا يف الدين فهم الواقفون عند أمره 
من حيث االلتزام باألوامر واالجتنـاب للنواهي. وإن كانوا يف 
احلضارة فهم أهلها األصالء، من حيث الذكاء واخلدمة والنظام 
والتمكن البارع من األخذ بأسباب التحضر دون إخالل باملقاصد 
اإلنسانية النبيلة من تسامح وكرم ونظافة ورمحة. ذلك هو املنهج 
الوسط الذي جيمع حماسن األشياء، وينمي اجلوانب اإلجيابية أينما 

كانت، ويتقي املفاسد يف أي جهة كانت.
تلك أمة الوسط اليت نص عليها القرآن جامعة بني اخلريية يف 
املعاش واملعاد، تغرس الفسيلة والساعة قائمة، ال يثنيها عن البناء 

خطورة املوقف، وال مشاكسة املشاكسني. 

(*) جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا / املغرب.



يف بداية سنة دراسية، اسُتدعيت من طرف إدارة املؤسسة اليت أشتغل ا، وُطلب مين التداول 
يف إشـكالية تربوية والبحث عن حل ال يستند إىل القرار اإلداري الصارم، وال ميس يف نفس 
الوقت الصالحياِت التربوية لألسـتاذ. وقد اعتقدت بداية أن القضية تتعلق بشأن من شؤون 
التسـيري التربوي بشعبة الدراسات اإلسالمية، مما جيري فيه التداول عادة بني رئيس الشعبة وإدارة املؤسسة. 
إال أن األمـر كان غري ذلك، ومل يكن من طينة اإلشـكاالت التربوية اليوميـة العادية، بقدر ما كان حالة 
تطرح ألول مرة باملؤسسـة. ذلك أن طالبة بشعبة من شعب اللغات األجنبية طلبت رمسيا من إدارة املؤسسة 
إعفاءها من حضور حصة الثقافة اإلسـالمية، ألا يهودية الديانة، وألا ال تتوقع من أستاذ يدرس اإلسالم 
إال هجومـا على اليهود خباصة، والفكر املخالف بعامة، وألا متتلك قناعات دينية غري مسـتعدة أن تكون 
موضع مسـاءلة أو نقاش. وملا كنت األسـتاَذ املعين بتدريس املادة فقد عرض علّي األمر للتشاور والتداول.

كيف نبني ثقافتنا اإلسالمية
 وكيف نقدمها إلى اآلخرين؟

أ.د. خالد الصمدي*

قضايا فكرية

Õ
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كان من الطبيعي أن أقول إلدارة املؤسسة: "إن املادة منصوص 
عليها يف القوانني التنظيمية وليس هناك أي مسوغ قانوين إلعفاء 
طالب أو طالبة من دراسـتها، وأن الطالبة يف هذه احلال ملزمة 
باحلضور واالختبار يف املادة"، وينتهي املشكل عند هذا احلد. غري 
أنين فضلت أن أسلك طريقا آخر يتجاوز قساوة القانون، وحيفظ 
السري العادي للدراسة، واألهم من كل ذلك يزيل الغشاوة ويكسر 
احلاجز النفسي الذي حيول بني الطالبة ودراسة مادة الثقافة اإلسالمية. 
وهذا يقتضي فتح حـوار هادئ معها ومع زمالئها وزميالا يف 
الفصل الدراسي، يف سـياق تدعيم ثقافة احلوار والفكر النقدي 
واحلق يف االختالف وإبداء الـرأي واالطالع على فكر اآلخر.

عوائق االنفتاح وعقباته
وقبـل أن أنقل القارئ الكرمي إىل النتيجة النهائية هلذا املسـعى، 
ينبغـي لنا مجيعا أن نبحث عن أسـباب وجوِد مثل هذا املوقف 
يف سياق منظومتنا التعليمية اليت أفرزت -وتفرز- عقلية اخلوف 
من الفكر اآلخر واختاذ مواقف مسـبقة منه، وغياب القدرة على 
النقد والتحليل والتفكري، سواء لدى هذه الطالبة أو غريها باعتبار 
انتشـار الظاهرة وخطورة انعكاساا التربوية والفكرية. وأعتقد 
أن ما حيول بـني املرء وعقله أربعة عوائق ال تكاد تسـلَم منها 

منظومُتنا التعليمية وال سبيل لرقيها إال بإزاحتها.
١-االعتماد على التلقني كأسـلوب غالـب يف التدريس 
وغياب مسـاحات للنقاش واحلوار بني الطلبة واملدرسـني يف 
القضايا املختلفة، مما جيعـل الطالب يتقبل األفكار كحقائق غِري 
قابلة للنقاش، وحيتفظ يف قرارة نفسه بقناعات كامنة وأسئلة حمرية 
تـربز حتما عند أول وهلة يتاح له فيها أن يقول، فيكون قوله يف 
هذه احلال رد فعل مزاجي ضد الفكر "املفروض"، ألنه مل يسهم 

يف بنائه وال تبنيه وإمنا وقف منه موقف املسلم املسامل.
وكثريا ما ناقشت مع زمالئي يف بناء مناهج التربية اإلسالمية 
أفكارا ال أمحل هلا جوابا جاهزا، غري أنين أدفع ا إىل محأة التفكري 
واملناقشة التربوية لعلنا نصل فيها إىل رأي تربوي مناسب. وذلك 
مثـل إمكانية إدراج نصوص خمالفة للفكر اإلسـالمي يف كتب 
التربية اإلسـالمية، ومن مث فتح باب النقاش أمام التالميذ لتقوية 
مناعتهـم الفكرية وقدرم على حتليل وتفكيك الفكر املخالف، 
وإبـراز مكامن الضعف واخللل فيه -إن كانت- باحلجة العلمية 
والدفاع العقلي الرزين عن املوقف الصحيح دون عاطفة عاصفة 

وال فكر متذبذب ال يصمد أمام احلجاج العقلي واملنطقي.

ميكننا أن نناقش احليثيات التطبيقية هلذه الفكرة واإلمكانات 
التربوية إلدماجها يف كتبنا املدرسية، واملحاذيَر املتوقعة، ويف أي 
مسـتوى دراسـي ميكن أن يكون ذلك، وبأية شروط، غري أنه 
ال ميكـن حبال أن ننكر ميـزة إدراج الرأي املخالف يف مناهجنا 
التعليميـة ملا فيه من مناعة وقوة يف بنـاء املعرفة لدى الطلبة، أال 
ترى أن القرآن الكرمي عرض أقوال إبليس وأتباعه من الكافرين، 
وجعلهـا آيات نتلوها ونتعبد ا، ونأخذ على ذلك أجرا وتصح 
ا صالتنا، دون أن تضيـق ا صفحاته، وهو الكتاب التعليمي 

األول الذي ال مبدل له وال نظري.
٢-السقوط يف الدفاع العاطفي عن كامل املنتوج احلضاري 
للمسـلمني دون متحيـص وال نقد، إذ جتد املـدرس أو مؤلف 
الكتاب املدرسـي، يتحرج من طرح بعض اهلنات املسـجلة يف 
تارخينا الفكري، ويسقط يف تربير ما ال يربر، وتبجيل ومدح كل 
املواقف دون متحيص لألخطاء وال كشف عن الزالت. وليس هذا 
من منهج اإلسالم يف شيء؛ فقد اشتهر عن علمائنا من املجتهدين 
قوهلم "كل يؤخذ من كالمه ويرد إال صاحب هذا القرب" يف إشارة 
إىل املقام املكرم لرسول اهللا ، وهم القائلون "ما وافق كتاب اهللا 
وسنة رسوله فهو مذهيب، وما خالفهما فاضربوا به عرض احلائط".

يف ضـوء ذلـك ال ميكننـا أن نعلم ناشـئتنا تقديس ما ال 
يقدس والتسـليم بكل فكر ينسـب إىل عامل املسـلمني وربطه 
باإلسـالم مجلة وتفصيال، ألن من شـأن ذلـك أن جيعل هذا 
الديـن العظيم يهن يف نظـر أبنائه حني يكتشـفون يف تارخيه 
أخطاء ارتكبها بامسه بعض رواده ونسـبوها إليه تربيرا وتسويغا، 
أو كانـت اجتهادات صاحلة لزماا ومل تعـد كذلك اليوم، أو 
أخطاء مل ينتبه إليها أصحاـا يف حينها فذهبوا باألجر الواحد.

ينبغي أن نريب يف أبنائنا حمبة العلماء وتقدير جهودهم والبحث 
عن النقط املضيئة يف أخالفهم وسـريهم، واالقتداء بسـننهم يف 
االجتهاد والتضحية واإلنتاج العلمي. كما ينبغي أن نعلمهم أن نقد 
الفكر له شروطه وآدابه، وأن حرية إبداء الرأي مكفولة، وأن جتريح 
األشخاص مذموم ومستقبح، لكن اخلطأ كل اخلطأ أن نسقط يف 
تقديس األفكار واآلراء واعتبارها منـزهة عن النقد وإعادة النظر.
٣-السـقوط يف مطبة تبين األفكار واألحكام املسـبقة من 
الفكر اآلخر ملجرد نسـبته لغري املسـلمني، فهذا انغالق مذموم 
ينعكس سلبا على انفتاح اآلخرين على الفكر اإلسالمي ذاته، يف 
حني أن البحث عن الصواب حيث يكون، واألخذ باحلكمة ولو 
من فم املخالف، واعتبار املنتوج العلمي البشـري جماال للبحث 
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واالختيار يف ضوء مقاصد اإلسالم وغاياته الكربى اليت تستدمج 
كل اجتهاد إجيايب نافع، هو املسلك القومي. فإذا نظرنا إىل القرآن 
الكـرمي وجدناه يقص علينا من قصص األمـم املختلفة ما يعترب 
جماال واسعا ألخذ العربة واملثل. وإذا نظرنا إىل سنة املصطفى عليه 
الصالة والسـالم، وجدناه يوجه بعض صحابته إىل تعلم اللغات 
احلضارية السائدة يف عصره كالسريالية والفارسية لالطالع على 
حضارم. وإذا تصفحنا تاريخ اخللفاء الراشـدين ومن اهتدى 
ديهم من بعدهم، وجدناهم قد أدخلوا من جتارب األمم األخرى 
يف تنظيم الدولة، كسك النقود ونظام اجلبايات والربيد وغري ذلك 
من النظـم اإلدارية. وإذا اطلعنا على تاريخ الفكر اإلسـالمي، 
وجدنا اهتمام املسلمني بالترمجة من خالل تأسيس دار احلكمة يف 
املشرق ومدارس قرطبة يف املغرب، ووجدنا حوارات مفتوحة بني 
فطاحل العلماء والفقهاء املسلمني وغريهم من األحبار والرهبان 
من الشـرعتني اليهودية والنصرانية، كل ذلك دف إبراز مساحة 
اإلسـالم وقوة سـلطانه الفكري والعقائـدي، ويف نفس اآلن 
االستفادة من كل اجتهاد خيدم البشرية ويرقى ا إىل أحسن حال. 
ومل يكن هؤالء يضيقون ذرعا بالفكر املخالف، وال يسارعون إىل 
اام أصحابه بالزندقة والشـذوذ، ألن ذلك عالمة على االزام.

وهنا نقول أنه كلما كانت املعرفة اإلسـالمية لدى املتعلمني 
حمصنة بالقدرة على احلجاج اهلادئ الذي هو مثرة البناء الفكري 
السليم، اختفى العنف اللفظي والعناد الفارغ الذي يعلوه الصراخ 
والعويل كسـالح للعجزة واملتخاذلني، وليس الفكر اإلسالمي 

حباجة إىل مثل هذا الزبد.
٤-ترسيخ فكرة صراع األديان يف أذهان التالميذ. فكل يهودي 
معتد بإطالق يف نظر املسـلم، وكل مسلم أممي يف ذهن اليهودي 
جيوز سلب ماله وتشريده يف األقاصي، وكل النصارى أعداء هلذا 
الطرف أو ذاك.. واحلال أن مثل هذه األفكار ال يستفيد منها إال 
املتربصون بالدين عموما، الذين خيلطون املفاهيم ويسـاوون بني 
اجلالد والضحيـة، وغايتهم املثلى حتييد الدين عموما عن احلياة. 
وأقصر طريق إىل ذلك ترسـيخ فكرة ربـط الدين بالصراعات 
واخلالفـات. يف حني أن الدين رمحة مهداة للناس، ينظم حيام 
ويضمن تعايشهم وتعارفهم، ويكون احلوار وال شيء غري احلوار هو 
األسلوب األمثل لتعاملهم، وإىل اهللا بعد ذلك مصريهم ومعاذهم.
ولئـن كان القرآن الكرمي قد حتدث عـن املغضوب عليهم 
والضالني، وحتدث عن شـدة عداوة اليهـود للذين آمنوا، وأن 
كثريا من األحبار والرهبان يأكلـون أموال الناس بالباطل، فإن 

تلك األوصاف باالسـتقراء مرتبطة باألفعال الصادرة عن هؤالء 
واملخالفة لتعاليم التوراة واإلجنيل ذاا وال عالقة هلا بروح تعاليم 
موسى وعيسـى عليهما السـالم. وقد ذم اهللا تعاىل يف القرآن 
الكرمي تصرفات الظاملني واملنافقني واملعتدين واملطففني واخلائنني 
واملستكربين ممن هم يف دائرة عقيدة اإلسالم أيضا، ألم خالفوا 
تعاليمه بأفعاهلم، كمـا ذم غريهم من اليهود والنصارى دون أن 
يكون لذلك عالقة باليهودية والنصرانية كشرعتني منـزلتني يف 
مسـرية نزول شرائع اإلسالم، واجلامع يف كل ذلك خمالفة تعاليم 

الدين واخلروج عن مقتضياته.

ما ينبغي تقدميه للناشئة
إن الدين ينبغي أن يقدم للناشئة على أنه شرعة رب العاملني، وأنه 
عند اهللا اإلسـالم، وأن اإلسالم بدأ نزوله من عند اهللا إىل البشر 
مع أول رسول، مث نزل يف شكل شرائع يف زبور داوود وصحف 
إبراهيم وتوراة موسى وإجنيل عيسى عليهم السالم، وختم برسالة 
القرآن، وأن أتباع موسى من اليهود وأتباع عيسى من احلواريني 
قالو: ﴿آَمنَّا ِباِهللا َواْشـَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن﴾(آل عمران:٥٢)، وأن من 
متام إميام بكتبهم املقدسة غري املحرفة اتباعهم ملحمد . فتلك 
مسرية اإلسالم الطبيعية من نوح  إىل حممد . ولو متسك 
الناس بتعاليم دينهم ملا عاثوا يف األرض فسادا وملا سفكوا الدماء. 
والنـاس يف ذلك بني مؤمن مصدق وكافـر جاحد مكذب يف 
إطار اختياره ومشيئته اليت سيحاسب عليها حني سيلقى خالقه، 
ومل يكلـف اهللا الناس بعد ذلك إال بالذكرى اليت تنفع املؤمنني.

أما ما سوى ذلك من ظلم واعتداء وانتهاك للحرمات وسفك 
للدماء وهدم للبيوت وسـلب لألموال واألوطان، فهو سلوك ال 
ديـن له، ينبذه من كل األسـوياء والعقالء، ودفعه واجب بكل 

السبل ألنه سلوك ضد القيم الدينية واإلنسانية كلها.
ومن جهة أخرى ينبغي أن نرسخ في أذهان الناشئة أن الظالم 
والمعتـدي ممقوت ومحارب مهما كانـت ديانته أو عقيدته، 
وأن التعامل بالوالء مع دائرة المسلمين، وبالحوار واإلصغاء مع 
المسـالمين من كل الملل والنحل ومساكنتهم ومعايشتهم، بل 
والدفاع عن قضاياهم العادلة، من صميم الواجبات الشرعية، وأن 
تعاون الفئتين ضد الغاصب الظالم الجاحد المعتدي لهو الموقف 
السليم الذي يحفظ للبشرية استقرارها، كما دعت إلى ذلك كل 

الشرائع المكونة لرسالة اإلسالم، وكل القيم اإلنسانية النبيلة.
ذا املنطق ينبغي أن ينظر املتعلمون إىل دور الدين يف احلياة، 
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كطاقة حمركة يف مسرية التنمية البشرية، وكحافز دافع حني خيلوا 
من التعصب املقيت، وكبناء للفكر السـليم حني يبىن على احلوار 
واإلقناع، وكدعوة إىل املحبة والسالم وكف األيدي حني تسود 
قيم العدل والنبل والوفاء واحلرية، وكرادع قوي لكل صور الشطط 
والظلم والعدوان حني تنتهك احلرمات. وبعد ذلك ﴿َفَمْن َشـاَء 

َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾(الكهف:٢٩).
إن هذه املنهجية يف التفكري اليت تسـتهدف إزالة العوائق اليت 
حتول بني املرء وعقلـه، واليت أمالها هـذا املوقف الطريف مع 
الطالبة املغربية ذات الديانة اليهودية، كان  بالذات هو مقرر السنة 
الدراسية بكاملها مع استعراض مناذج وقضايا للنقاش، تنمي لدى 
الطلبة القدرة على التفكري والنقـد والتحليل والتمييز والتصنيف 
واختـاذ القرار. فكلما كانت هذه القدرات متوفرة لدى الطالب، 
وكلما بنيت الثقافة اإلسالمية لديه على هذا األساس، كان أكثر 
ثقة يف نفسـه ويف ثقافته، وأكثر إقداما على مناقشة الفكر اآلخر 

بروح من االعتدال واملسؤولية وطالقة وجه.
بقي أن أقول يف اخلتـام أن الطالبة بعد حصتني أو ثالث من 
التردد جاءت متشـي على اسـتحياء، ووجلت الفصل مث كانت 
مـن أكثر املواظبات على حضور حصة الثقافة اإلسـالمية، ألا 
وجدت غري ما كانت تتوقع. ويف فترة االختبار الشـفوي قالت 
يف خجـل ظاهـر: "هكذا ينبغـي أن نقدم ثقافتنـا املغربية إىل 
العامل". فقلت هلا: "لو أتيحـت يل الفرصة لالطالع على الثقافة 
العربيـة ملا ترددت حلظـة واحدة يف القبـول، ألن ثقافة الذات 
تتعـزز كلما تالقحـت بثقافة اآلخر، وكلما بنيـت على النقد 
واحلوار". قالت: "أشـكرك مرة أخـرى" وانصرفت. وال زالت 
تربطين ـا وبزوجها عالقة احترام كبـرية منذ ذلكم احلني، يف 
حـني اختفت عالقـيت بباقي طلبـة فوجها يف شـعاب احلياة.
تأملت مسرية سنة دراسـية حتّول فيها الفكر من الرفض إىل 
قبـول احلوار والتفكري الناقد، فتمنيـت لو مسح الوقت بأكثر من 
ذلك، ولكنها مسرية مستمرة ال حيدها زمان وال مكان. وترسيخ 
مثل هذه الثقافة يف اعتقادي، هـو املدخل الطبيعي للعودة جمددا 
إىل حركية التفكري اليت آمل أن تسـود لدى مجيع الطالب، ومن 
خالهلـم إىل مجيع املتعلمني ألن مـن ال يفكر ال ينتظر منه إال أن 

يلقن. وتلك مذحبة املعرفة ونبع االنغالق. 

(*) رئيس املركز املغريب للدراسات األحباث التربوية اإلسالمية / املغرب.

في فلك الغربةفي فلك الغربة

يا أرضًا يف الغربة غاصت،يا أرضًا يف الغربة غاصت،
وعن مداراا تاهت،وعن مداراا تاهت،

وحبَر التيه مع أناسّيها سلكت،وحبَر التيه مع أناسّيها سلكت،
إىل أين متضني، وأيَّ عاَلم تريدين؟إىل أين متضني، وأيَّ عاَلم تريدين؟

عودي، ومباء الطهر اغتسلي،عودي، ومباء الطهر اغتسلي،
ويف مدارك احلق اسلكي،ويف مدارك احلق اسلكي،
وممرًا جلنان اخللد كوين...وممرًا جلنان اخللد كوين...

* * ** * *
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يف  السـماء  إىل  نظـرت  إذا 
الليلـة الصافيـة لرمبـا ظننت 
أنك تسـتطيع أن ترى ماليني 
ها  املاليني مـن النجوم، ولكنك إذا مـا عمدت إىل عدِّ
تبني أنك ال تسـتطيع أن ترى سـوى ما يقرب من ثالثة آالف 
جنـم فقط بنظرك القاصر. ولو اسـتخدمت منظارا فلكيا مكربا 
من احلجم املتوسـط ُألِصبت بالدهشـة والذهـول مما ترى.
إن هذا األفق املحدود الذي تراه فوقك، ما هو إال قطرة صغرية 
جدا يف حبر الظلمات الذي تسبح فيه باليني النجوم والكواكب 
السيارة. ويكفي أن ندرك أن املسافات بني هذه النجوم املسبحة 
ا يفوق اخليال،  حبمد خالقها، تبلغ من الضخامة واالتسـاع حدًّ
لدرجة جتعلنا عندما نعرب عنهـا باألميال نظل نردد لفظ ماليني 
املاليـني، مما حَدا بعلماء الفلك إىل قياس هذه املسـافات اهلائلة 
بالسـنني الضوئية اليت يتم تقديرها باملسـافة اليت يقطعها الضوء 

يف سنة واحدة من سـنوات األرض، مع العلم بأن الضوء يقطع 
يف الثانية الواحدة فقط مسـافة ٣٠٠ ألف كم تقريبا، فكيف لو 
علمنا أن هناك من النجوم ما يبعد عنا عدة آالف ماليني السنني 
الضوئية؟! فماذا متثـل األرض بعد ذلك يف ملكوت هذا الكون 
العظيم؟ إن هي إال ُجَسـيم أمام هذا الزخـم اهلائل من النجوم 
والكواكب السيارة. مث ما حجم هذا اإلنسان نفسه بعد ذلك؟

إن علماء الطبيعة -على اختـالف ختصصام- ينتهون إىل 
حقيقـة وحيدة دائما، أال وهي اإلميـان بوجود خالق مدبر هلذا 
الكون اُملحَكـم، وتتغلب يف النهاية الفطـرة اإلميانية من جّراء 
النظر يف ملكوت هذا الكون الفسـيح.  وكل ما حيدث يف هذا 
الكون الفسيح، ومجيع املتغريات والثوابت اليت ترسم لوحة احلياة 
يف النهاية، ما هي إال أسـباب طبيعية مقدرة تسـري وفق سنن 
اهللا تعـاىل وتقديره يف هذا الكون. وليسـت هناك ظاهرة -أو 
ظواهر- خترق هذه السـنن أو حتيد عنهـا، ألن من أبرز مساا 

قصة الحياةقصة الحياة
بين الدالئل اإليمانيةبين الدالئل اإليمانية

والنظريات العلميةوالنظريات العلمية

مجال احلوشيب*
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الثقة والنظام والثبات. وكل ما بني أيدينا ليس إال وصفا للكون 
يف حاالته املختلفة، وحبثـا يف ظواهره املوجودة. وكثري مما ليس 
يف أيدينـا حـىت اآلن ال يزال بابا ملزيد مـن البحث ومزيد من 
التأمـل والنظر الذي يقود بدوره إىل مزيـد من اليقني واإلميان 
خبالق هذا الكون سـبحانه، وهذا يكفي لنعرف مكمن اخللل يف 
كثري من النظريات "العلمية" اليت حاولت تفسـري ظواهر الكون 
مـن حولنا مبنأى عن اإلميـان، وال تزال -حىت اآلن- تدرس يف 
العديد من جامعات املسـلمني ومعاهدهم "العلمية!" مثل فكرة 
"الكـون العمالق" اليت جاء ا الفلكـي الفيزيائي "أندر ليندا" 
ومن جاء بعده، وفكرة "الكـون الذكي" اليت نادى ا الفلكي 
اإلجنليزي "فرد هويل"، والعديد من األفكار والنظريات األخرى. 
وهذا ما يؤكد ضرورة التركيـز على احلقائق اإلميانية اليت جيب 
أن تصطبغ ا دراسـة العلوم الكونية، ويظهر اخللل الناجم من 
جّراء دراسـة العلوم الكونية املختلفة بعيـدا عن هذه احلقيقة.

توظيف العلم يف معرفة اخلالق
إن منهج الدراسـات العلمية يف معاهدنا ومدارسـنا اإلسالمية 
جيب أن يتحرر من عقـدة النقص اليت أْملت عليه طويال القبوَل 
بنظريات مسيت بـ"العلمية" مع كوا ال تتفق مع أبسط قواعد 
التفكري العلمي، فضال عن احلقائق الكونية والشرعية اليت جاءت 
ا نصوص الوحي وامتألت ا شواهد الكون واألنفس واآلفاق. 
إن املعرفة العلمية احلقيقية املبنيـة على الصدق واليقني جيب أن 
تنطلـق من هدفهـا اجلوهري، أال وهو حتبيـب اخلالق  إىل 
عباده، ومن خالل هذا اهلدف تصاغ سـائر األهداف األخرى 
يف مناهجنا العلمية اإلسـالمية -بشقيها الشرعي والكوين- مع 
ضـرورة التفكري يف مفردات املحتوى الـذي حيقق هذا اهلدف 

بصورة أكثر جدية، وبطرح علمي أكثر أصالة.
إن منهج التركيز على الدالئـل اإلميانية يف املحتوى العلمي 
خاصـة، أصبحت ضرورة يف هذا العصـر أكثر إحلاحا من أي 
وقت مضى، بالنظر للغائية العلمية املجردة اليت أصبحت تقدم ا 
النظريات العلمية الوافدة من الغرب، ويف غياب الطرح العلمي اجلاد 
الذي ميكن أن تصاغ به نظريات علمية أخرى تستند على اإلميان 
الصحيح والتفكري الصحيح يف حقائق الكون واألنفس واآلفاق.

وهكـذا فإن االهتمام بتحقيق توحيد املعرفة باخلالق  من 
خالل احلديث عن آالته ومظاهر قدرته وآثار رمحته سـبحانه، 

والتوظيف العلمي الدقيق للدالئل العلمية الكثرية يستلزم التأكيد 
علـى أنه أصبح ضرورة جيب التأكيد عليها يف مناهجنا املعاصرة 

والزم من لوازم إصالح العبادة والقصد.

املالءمة بني احلقائق اإلميانية والعلمية
والتفسـريات العلمية للظواهر واحلقائق الكونية املشاهدة جيب 
أن تعتمد على املالءمـة بني ثنائية احلقائق العلمية الثابتة واإلميان 
الصحيح ملواجهة تلك النظريـات املادية اليت مل تفتأ تقدم العلم 
-وخباصـة علم احلياة- جافًّا منـزوعا مـن غايته احلقيقية اليت 
ال ميكن أن يفسـر مبعزل منها. وذا تتحدد املعامل احلقيقية عند 
التأمل يف قصة احلياة اليت تظهر ألواا احلقيقية يف منظومة متكاملة 
مـن الروعة واإلبداع واجلمال، مـع منظومة أخرى من اإلميان 
واملحبة واليقني هلذا اخلالق العظيم سبحانه، ولك أن تتأمل -بعد 
أن تستقر بداخلك هذه احلقيقية- يف كل ما حييط بك من مظاهر 
احلياة، إا سـوف تقودك بالتأكيد للحقيقة ذاا. هكذا يظهر 
الكون من حولك، عامل واسع ممتد ميتلئ بالغموض. كلما غرقْت 
فيه آالت البشر الضعيفة َوَسَبَرْتُه تقنيام املتواضعة، وهو مع ذلك 
حمكوم بدقة متناهية ويسري يف نظام إهلي رائع يظهر لك جانبا من 

جوانب قدرة اخلالق العظيم سبحانه.
إن هذا العامل اهلائل املحيط بنا، بل والعامل العجيب يف داخلنا 
شـاهد على عظمة اخلالق سـبحانه وأثر من آثار قدرته ورمحته 
بالبشر، بل جبميع خملوقاته احلية على سطح هذا الكوكب. ولنبحر 
سـويًّا مع بديع صنع اهللا تعاىل يف الكون من حولنا، ولنطّوف يف 
مظاهر كونية رائعة من آثار رمحته وعظمته سـبحانه، ولنبدأ من 

حميط كرتنا األرضية الصغرية.

القصة تبدأ من هنا
هذا الكوكب العامر باحلياة، يشكل املأوى الوحيد املالئم للحياة 
لقرابة ستني بليونا من البشر ومئات الباليني األخرى من الكائنات 
احلية األخرى، دون سـائر الكواكب يف جمموعتنا الشمسية. إنه 
الكوكب احلي الوحيد، املليء بالروعة واإلبداع واجلمال، تتعدد 
فيه معامل احلياة املختلفة وتتنوع أشـكاهلا. على قشـرته الرقيقة 
تنتصب اجلبال الشاخمة، ويف أخاديده جتري األار العذبة، وتنمو 
فيه األشـجار والغابات واملروج، وتتنوع فيها أشكال النباتات 
والثمار، وشـىت أنواع احليوانات والطيـور. مع كل ذلك فإن 
اإلنسـان ال يعيش إال على مسـاحة قليلة من هذه اليابسة اليت 
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تشكل ٣٠٪ فقط من إمجايل مساحة األرض الكلية، واليت يتعدد 
فيها املناخ وتتنوع الظروف البيئية، ومتتد خالهلا الصحارى اجلافة 
بظروفها القاسـية ملساحات شاسعة. يف املقابل تغمر املياه ٧٠٪ 
من سـطح األرض على هيئة حبار وحميطات هائلة. ويف أعماق 
هذه املياه الزرقاء يظهر عامل آخر مليء باحلياة واإلبداع واجلمال. 
إن مظاهـر هذه احلياة الرائعة اليت متارسـها الكائنات احلية، ال 
تتجاوز سطح القشـرة الرقيقة للكرة األرضية اليت تشبه إىل حد 
كبري قشرة الربتقال، فإذا ما جاوزناها وتوغلنا يف أعماق األرض 
أكثر، جتلت لنا آية أخرى من آيات القدرة واإلحكام يف اخللق.
لقد متكن اإلنسان -بعد دراسة الذبذبات الزلزالية أو موجات 
السـيزميك- من التعرف على باطن األرض أكثر من أي وقت 
مضى. واستطاع من خالل دراسـاته املتواصلة أن يكتشف أن 
مادة األرض يف األعماق ليست صلبة وإمنا شبه سائلة، تقع حتت 
طبقة عظيمة السـمك يطلق عليها "ستار األرض". وطبقة اللب 
هذه موغلة يف األعماق، إذ يبلغ طول قطرها حنو (٦٨٨٠) كم، 

مما يفوق طول نصف قطر األرض كلها.

النظام الدقيق
إن صور احلياة املتعددة اليت هيأها اهللا سبحانه يف هذا الكوكب، 
ال ميكن تفسـريها حبال على أساس العشوائية أو املصادفة، لعجز 
البشـر عن جمرد تفسري آلية حدوثها فضال عن إدراك ما هو أبعد 
مـن ذلك، فاألرض عبارة عن كرة معلقة -يف موقعها املحدد يف 
الفضاء- وهي تسـبح بدقة متناهية مع سائر الكواكب واألقمار 
يف املجموعة الشمسـية بنظام دقيق جدا لو تقدم قليال أو تأخر 
قليال الختّل نظام احلياة على سطح األرض، فتتابع الليل والنهار 
وتعاقب الفصول األربعة، حمكوم ذه احلركة الدقيقة اليت بدأت 
منذ آالف السنني يف الزمن الذي ال يعلمه إال اهللا ، ومع ذلك 
مل تتغري هذه احلركة أبًدا، بل مل يتقدم جنم أو كوكب عن مساره 
املحدد ومل يتأخر عنه، قال تعاىل: ﴿َوآَيٌة َلُهُم اللَّْيُل َنْسـلَُخ ِمْنُه 
ـْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَها َذِلَك  النََّهاَر َفِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن  َوالشَّ
ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن  َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم  َواْلَقَمَر َقدَّ
ـْمُس َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل َساِبُق  اْلَقِدِمي  َال الشَّ

النََّهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾(يس:٣٧-٤٠).
ومن آثار حفظ اهللا تعاىل لكوكب األرض أن أحاطه بغالف 
جوي يشتمل على الغازات الالزمة للحياة. وهذا الغالف اجلوي 

ميتـد حول األرض إىل ارتفاع كبري، وجمهـز بدقة باهرة ليعمل 
عمل الـدرع الواقي الذي حيول دون وصول ماليني الشـهب 
القاتلة القادمة إلينا من الفضاء، واملنقضة بسرعة هائلة تزيد على 
ثالثـني ميال يف الثانية الواحدة -أي مـا يعادل ١٨٠٠ ميل يف 
الدقيقة- ولوال حفظ اهللا  ملـا بقي على ظهر هذا الكوكب 
حياة تذكر بسبب هذه الشهب احلارقة. وهذا احلفظ الرباين نعمة 
عظيمة من مجلة النعم اليت امنت اهللا  ا على اإلنسـان بقوله: 
ـَماَء َسـْقًفا َمْحُفوًظا َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمْعِرُضوَن﴾  ﴿َوَجَعْلَنا السَّ
(األنبيـاء:٣٢). ويدخل يف معاين احلفظ اليت أودعها اهللا سـبحانه 

هـذا الغالف اجلوي، حفظ درجة احلرارة على سـطح األرض 
يف احلدود املناسـبة للحياة. ويكفي أن نعلم أنه لو تغريت كثافة 
الغـالف اجلوي عن درجته احلالية أو اقتربت األرض قليال باجتاه 
الشـمس أو ابتعدت عنها قليال، حلدثـت تقلبات فلكية مروعة 
دد احلياة بأسرها على سـطح األرض. وهكذا الشأن لو كان 
حجم الكرة األرضية أكرب مما هو عليه اآلن، أو أصغر من ذلك.

جرياننا يف الفضاء
احلديث عن احلياة على سـطح هـذا الكوكب األخضر يقودنا 
للحديث عن الشمس، يف النار اهلائلة اليت يضطرم ا جنمنا البعيد 
املسـبح حبمد ربه يف ملكوت خالقه العظيـم. وكرتنا األرضية 
بعيدة عن هذه الكتلة املستعرة من اللهب إىل حد يكفي ألن متدنا 
بالدفء الكايف، ال بأكثر منـه وال بأقل. ولو افترضنا أن درجة 
احلرارة على الكرة األرضية قد زادت مبعدل مخسـني درجة يف 
سنة واحدة أو نقصت مبقدار مخسني درجة، ملاتت مجيع النباتات 
ومجيع احليوانات مبا فيها اإلنسان نفسه حرقا أو جتمدا. وبطبيعة 
احلال فإن الشمس -مع كوا أقرب النجوم إىل األرض- إال أن 

ضوءها يستغرق ٨,٥ دقائق ليصل إلينا.
إن الشـمس -اليت جعلها اهللا تعاىل مصدرا لكل أنواع احلياة 
على سـطح األرض- ليست سوى كرة مستعرة من الغاز تبتعد 
يف الفضاء مقدار ٨٣ مليون ميل، وحجمها يعترب متواضعا بالنسبة 
للنجوم األخرى، مع أن قطرها يعادل طول اخلط الذي ميكن أن 
يستوعب صفًّا من الكرات املتتابعة عددها ١٠٩ كرة، حجم كل 
واحدة منها يساوي حجم كرتنا األرضية. ولوال حفظ اهللا تعاىل 
بتقدير جاذبية الشـمس العالية، ولوال التقدير البديع يف املسافة 
الفاصلة بينها وبني كرتنا األرضية، لكسا األرض ظالم مع جليد 
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مقيم أو هلب متقد ال تقوم معه حياة. لكنها دالئل الرمحة العظيمة 
ومظاهر للحكمة الباهرة والتسخري البديع هلذا النجم اهلائل امللتهب.

تنتظم حول مشسنا الساطعة سائر كواكب املجموعة الشمسية 
األخرى اليت ال تشمل كرتنا األرضية بينها سوى قطرة صغرية يف 
جلـة حميط هادر. ويكفي أن نعلم أن أقرب النجوم اخلارجية إىل 
جمموعتنا الشمسية، يبعد عن كوكبنا األرضي ما يعادل ٣٠ ألف 
مرة قدر بعد الشمس. ولذا ال نكاد نراها إال على هيئة نقط من 
الضـوء تظهر تارة وختتفي أخرى، مهما بلغت قوة تكبري املنظار 
الفلكي الذي نستخدمه، على الرغم من أن بعضها يبلغ حجمه مئات 
آالف حجم الشمس. ويف األفق البعيد تومض جنوم أخرى موغلة 
يف أعماق هذا الكون الفسيح، مما ال ميكننا رؤيتها بأي حال من 
األحوال بأجهزتنا احلالية. فسبحان اخلالق العظيم واملبدع احلكيم.

يف خضـم هذا البحـر املظلم اهلائل نلمـح كرتنا األرضية 
الصغرية، يكللها لون البحر األزرق موشـح بالسـحب البيضاء 
املتحركة، وأجزاء من اليابسـة ذات اللون البين الداكن، يرافقها 
من بعيد قمرها الوحيد الرائع الذي يعترب أقرب جار لنا يف الفضاء. 
والقمر -تابع األرض املخلص- من أصغر األجرام السماوية، إذ 
يبلغ قطـره ربع قطر األرض فقط، أما كتلته فأقل مثانني مرة من 
كتلة األرض، وهو من أملع أجرام السـماء بعد الشمس مع أنه ال 

يشع الضوء ذاتيًّا، وإمنا يعكس أشعة الشمس.
ولطاملـا أعجب اإلنسـان بالقمر يف أسـفاره، وتغىن به يف 
أشعاره، بل من سكان األرض َمن َعَبده وقّرب إليه القرابني خوفا 
وطمعا، ومنهم من توّجس منه خيفة، مع أن هذا اجلرم السماوي 
الصغري -كامل التكوير تقريبا- ما هو إال كتلة من الصخر يدور 
حول األرض بانتظام وثبات، واملسـافة اليت تفصل بينهما صغرية 
نسبيًّا وال تعدو ٢٣٨ ألف ميل. وهي املسافة الثابتة اليت يذكرنا 
ا املـد تذكريا لطيفا يف أيام معينة من العـام، ولرمبا ارتفع املد 
-الذي حيدث يف املحيط- إىل سـتني قدمـا يف بعض األماكن 
بسبب جاذبية القمر تلك، فيما ميكن تشبيهه بتواصل اجلريان مع 
بعضهم بعضا. ومن قارن ضوء الشـمس الوهاج احلارق الذي 
يتناسـب وطبيعة احلركة واحلياة اليت ميارسها األحياء على هذا 
الكوكب يف النهار، مع نور القمـر اللطيف اهلادئ الذي يغمر 
األرض بشعور اُألنس واالطمئنان يف غمرة الوحشة اليت يكتنفها 
الظالم الدامس؛ من تأمل ذلك أبصر مشـهًدا حيًّا يف قصة احلياة 
على سطح هذا الكوكب العامر، وأدرك سرًّا بديعا من آثار رمحة 

اهللا  بعباده: ﴿ِإنَّ اهللاَ َفاِلُق اْلَحـبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن 
اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم اهللاُ َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن  َفاِلُق 
ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديُر  اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّ
اْلَعِزيـِز اْلَعِليِم  َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكـُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا ِبَها ِفي 
ْلَنا اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن﴾(األنعام:٩٥-٩٧). ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

املاء جوهر احلياة املتجدد
احلياة على هذا الكوكب الرائع ال تقوم -بعد إرادة اهللا  وتقديره- 
إال من خالل نعمتني اثنتني مها أهم مدخرات األرض، وسر نضارا 
وحيويتها؛ املاء واهلواء. وبدوما تنعدم احلياة متاًما. والعجيب أما 
ال يوجدان إال يف هذا الكوكب احلي، على الرغم من اجلهود اليت 
بذلت للبحث عن آثار وجودمها يف الكواكب القريبة من األرض.
لرمبا تساءلت يوما واملطر ينهمر فوقك بغزارة عن روعة هذا 
السائل اللطيف؛ املاء! كيف تفتقر إليه حياة كل شيء مع أنه يف 
الوقت ذاته، سائل شفاف عدمي اللون والرائحة والطعم. فأعجب 
من ذلك حقًّا كيف حييي اهللا تعاىل ذا السائل كل شيء، مع أنه 
ال ميلك من مقومات احلياة يف الظاهر سوى هذه الصفات السلبية. 
ذلكم هو املاء الذي جعل اهللا  به قوام احلياة بكل مظاهرها، قال 
اهللا : ﴿َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرَِّياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا 
َأَقلَّْت َسَحاًبا ِثَقاًال ُسْقَناُه لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن 
ُروَن﴾(األعراف:٥٧). ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

لقد زود اخلالق سبحانه كوكب األرض باحتياجاته الضرورية 
مـن املاء عرب العديد من املصادر، يف البحار واآلبار واألار ومن 
خالل مياه األمطار. وكون املاء متوافرا سهل املنال لكل الكائنات 
احلية مظهر عظيم آخر يف قصة احلياة، وأثر من آثار رمحة اخلالق 
 ولطفه بعباده، لدرجة أصبح فيها املاء أكثر السـوائل غزارة 
على سـطح األرض. والعجيب يف هذا السـائل أن اإلنسان ال 
ميكـن أن يفقده بأي حال من أحوال التغري يف درجات احلرارة. 
فهو إذا جتمد حتول إىل ثلج، وإذا تعرض لدرجة الغليان حتول إىل 
خبـار. وهذا البخار بدوره يتخذ طريقه املقدور يف علم اهللا تعاىل 
إىل طبقات اجلو، مث يسـافر حممال باملاء إىل مسـافات بعيدة من 
األرض، يدفعه اهلواء برفق لتحصل البشـارة به للعباد، مث ينـزل 
بعدها غيثا نافعـا -بإذن اهللا - على قوم، كما ينـزل عذابا 
وهالكا على آخرين. وقد شـبه اهللا تعـاىل األرض القاحلة اليت 
تتلهف لنـزول الغيث باألرض امليتة اهلامدة اليت تدب فيها احلياة 
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شـيئا فشـيئا مع زّخات املطر األوىل، قال تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي 
ُيْرِسـُل الرَِّياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ِثَقاًال 
ُسـْقَناُه لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلَنا ِبِه اْلَمـاَء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت 
ُروَن﴾(األعراف:٥٧). ولوال ما  َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكـْم َتَذكَّ
أودع اهللا  يف املاء مـن خصائص، ألصبحت األرض جرداء 
خالية من كل أثر للحياة. إن املاء يروي لك قصة احلياة، ويشرح 
أثرا من آثار رمحة اهللا تعاىل مبخلوقاته على هذا الكوكب األزرق.

الدورة املائية البديعة
وللماء دورة حياة بديعة؛ فبعد هطول املطر يستقر جزء كبري منه 
يف جوف األرض على هيئة آبار، أو جيري على ظهرها يف شكل 
حبريات وأار، يصب بعضها مرة أخرى يف البحار واملحيطات، 
مث حيـدث له التبخر مرة أخرى، لتبدأ بعدها دورة حياة جديدة. 
ا على سطح  وهذا ما يضمن -بإذن اهللا العليم احلكيم- توازنا ُمهمًّ
األرض، حبيث ال تتغري كمية امليـاه املوجودة يف الكرة األرضية 

وأجوائها، بل تنتقل من مكان آلخر ومن حالة ألخرى.
ومع كون املاء يغطي ثالثة أرباع مسطح األرض، ويؤثر تأثريا 
بالغا على اجلو السـائد ودرجة احلرارة، إال أنه ظل -وال يزال- 
حيري العلماء يف خواصه الكيميائية الفريدة، وخباصة أولئك الذين 
يستخدمون اجلدول الدوري للعناصر، الذي وضعه العامل الروسي 
"مانداليف" بقصد دراسـة التفاعالت الكيميائية، والتعرف على 
خواص العناصر واملركبات. فما الذي جيعل املاء الذي يبلغ وزنه 
اجلزيئي ١٨ سـائال حتت درجة احلرارة املعتادة والضغط املعتاد، 
مـع أن املفترض فيه أن يتحول مباشـرة إىل غاز، مثله مثل غاز 
النشادر، وغاز كربيتود اهليدروجني املتقاربني مع املاء يف وزما 
اجلزيئي! مث ما الذي يبقي املاء سائال فترة طويلة من الزمن، مع أن 
له درجة ذوبان مرتفعة وله حرارة تصعيد بالغة االرتفاع؟! ولوال 
هذه اخلصائـص العجيبة للماء -بعد تقدير اهللا احلكيم- حلدثت 
التقلبات العنيفة، ولتضاءلت صالحيـة األرض للحياة، ولقلَّت 

متعة النشاط اإلنساين فيها.
إن السر البديع يف تركيب املاء، يكمن يف خواصه الكيميائية 
الفريدة، وخواصه الكيميائية تظهر جبالء يف املناطق اجلليدية اليت 
يكون الشتاء فيها قارسـا وطويال. ذلك أن املاء ميتص كميات 
كبرية من األوكسجني عندما تكون درجة حرارته منخفضة. وهو 

املادة الوحيدة املعروفة على سطح األرض اليت تقل كثافتها عندما 
تتجمد، ولوال ذلك لغاص اجلليد إىل قاع املحيطات والبحريات 
واألار تدرجييًّا بدال من أن يطفو، والسـتقر يف األعماق كتلة 
صلبة ال سـبيل إىل إخراجها أو إذابتها، ولتعذر مع ذلك وجود 
أي نوع من أنواع احلياة املائية يف املناطق القطبية. واجلليد عندما 
يطفو فوق سطح األرض فإنه يكون طبقة عازلة حتفظ املاء الذي 
حتتـه يف درجة حرارة فوق درجة التجمد، وبذلك تبقى األمساك 
حية وكذلك سـائر احليوانات املائية. ومعلوم أن املاء من أكثر 
السـوائل املعروفة إذابة لغريه من األجسام، كما أنه يلعب دورا 

كبريا يف حياتنا بوصفه مركب أساسّي من مركبات الدم.
هكذا إذن تبدو لنا فصول من قصة احلياة، يف مشاهد أخرى 
من حميط كوكبنا الصغري الذي جعله اهللا  لنا مستقرًّا ومتاعا إىل 
حني، وهيأ فيه من معامل احلياة املتعددة ما تعجز عن وصفه عقول 
البشـر وحتار يف تفسريه نظريام العلمية. وتبقى حقيقة واحدة؛ 
حقيقة يتفق عليها البشر مجيعا مهماحادوا وجحدوا، ومهما توغل 
العقل البشـري يف ماديات العلوم، وأغرق يف فلسفات األفكار، 
وخرج بالنظريات امللحدة الشـاذة اليت حياول ا تفسري الكون 
بعيدا عن اإلميان. حقيقة جيدها املتأمل يف مظاهر احلياة املتعددة يف 
هذا الكون املنظور، وجيدها الناظر يف األفالك الساحبة يف الفضاء 
عرب مرصده الفلكي الضخم، كما جيدها يف قطرة املاء اليت متتلئ 
حبياة أخرى فريدة حتت عدسات جمهره البسيط. إا احلقيقة اليت 
يستدل ا اإلنسان على آثار رمحة ربه ومظاهر قدرته وحكمته يف 
ـَماَواِت َواَألْرَض  كل ما حييط به: ﴿َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَال ُيْؤِمُنوَن 
 َوَجَعْلَنا ِفي اَألْرِض َرَواِسـَي َأْن َتِميَد ِبِهْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا 
َماَء َسْقًفا َمْحُفوًظا َوُهْم َعْن  ُسـُبًال َلَعلَُّهْم َيْهَتُدوَن  َوَجَعْلَنا السَّ
ْمَس َواْلَقَمَر  آَياِتَها ُمْعِرُضوَن  َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ

ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾(األنبياء:٣٠-٣٣).
إن التفكـر الصحيح املبين على املشـاهدة والتأمل والنظرة 
العلمية الصادقة، يوصل صاحبه إىل الطريق الصحيح الذي يوقظ 
يف داخله جذوة اإلميـان، ويوقفه على آالء خالقه -جل وعال- 

وعظمته وآثار رمحته وقدرته سبحانه يف كل شيء حييط به. 

(*) مدير حترير جملة "مكة" / اململكة العربية السعودية.



أشـرقت مشس اإلسالم وسـطع نوره على وجه 
األرض، وبدأ يطلق أسس ومبادئ رسالته العظيمة 
السـمحة اليت ترفع اإلنسـان وجتعلـه يتعاىل يف 
درجات الكمال أو يبلغ درجة الُعال يف سـلّم التطور. لقد حث 
اإلسـالم على العلم واملعرفة، ملا هلما من شـرف املكانة وعظيم 
املنـزلة، ورّغب فيهما وشـّجع على سلوك سبيلهما. وبفضل 
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت بعثت يف النفوس الرغبة يف 
نيل العلم، تأسست مدنية إسالمية خالل عامي (٨٠٠-١٥٠٠) 
متطورة يف مجيع امليادين. فراح باحثون وعلماء غربيون يتدفقون 
إىل املراكز العلمية يف العامل اإلسـالمي لكـي ينهلوا العلوم من 
أصحاا. وما لبث أن قاموا بترمجة مؤلفات علماء مسلمني، مما 
جعلهم يشتهرون يف العامل الغريب كمكتشفني وخمترعني. وذلك 
لعدم حياد الغرب مث لقيام بعض الفئات يف البالد اإلسالمية بستر 
هذه احلقائق وإخفائها. فقد نسـب الكثري من مكتشفات علماء 
اإلسـالم وخمترعام إىل علماء الغرب، وُأشيع بأن "اإلسالم مينع 
التقدم" كحرب نفسـية ضد املسلمني. وكما سنبّين فإن الفضل 

يف العديد من املكتشفات واملخترعات يعود إىل علماء املسلمني.
الطائرة والطريان: من املعروف أن إخوان "رايت" استطاعا 
عام ١٩٠٣ حتقيق حلم اإلنسان يف الطريان. بينما حدثت التجربة 
األوىل يف الطـريان -يف احلقيقة- يف األندلس يف عام ٨٨٠، من 
قبل العامل األندلسـي املسـلم "عباس بن فرناس" الذي صنع آلة 
تشـبه طائرة دون حمرك، حيث أضاف إليها ريش الطري وغطاها 
بقماش. ويشـري بعض املؤرخني الغربيني من أمثال الربوفيسور 
الدكتـور "فيليب حيت" والدكتور "سـيجرد هونكه" إىل جتربة 

الطريان هذه، ويعدون تلك اآللة أول آلة طريان.
النظم اآللية البخارية: تشـري العديد من املصادر إىل أن أول 
منظومة آلية خبارية اخترعت من قبل املهندس اإلرلندي "جيمس 
واط" (١٧٣٦-١٨١٩). بينمـا نرى أن "اجلزري" رسـم قبل 
٦٠٠ سنة يف كتاب له، ما يشبه جهازا خباريا آليا (أوتوماتيكيا)، 
حيث اسـتعمل اجلزري يف رمسه هذا وألول مرة، الصمام الذي 
يعد عنصرا ال يسـتغىن عنه يف أي وسـيلة نقل يستخدم املحرك 

ويستعمل البخار أو البترول.

عباقرة الحضارة اإلسالمية
د. كنعان كوج أوغلو*
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الغواصة األوىل: من الشـائع أن فكرة صنع وسـيلة نقل تسـري حتت املاء، تعود 
إىل "ليوناردو دافنشـي" (١٤١٢-١٥١٩). ويف سنة ١٦٢٠ حاول العامل الفيزيائي 
اهلولندي "درابل" وكذلك حاول العامل الفيزيائي الفرنسـي عام ١٦٥٣ يف حتقيق هذا 
األمل، إال أما فشال. ومن املعروف أن أول غواصة مت صنعها من قبل العامل األمريكي 
"ديفيد بوْشَنل" عام ١٧٧٦، والواقع أن "إبراهيم أفندي" قام عام ١٧١٩، بصنع أول 
غواصة مصنوعة من الفوالذ تستطيع محل اإلنسان. واشترك هذا العامل بغواصته هذه يف 

األفراح اليت أقيمت آنذاك مبناسبة ختان أحد األمراء يف إسطنبول.
كروية األرض ودوراا حول الشمس: قام العامل املسلم "البريوين" (٩٧٣-١٠٤٨) 
الذي قرأ الكائنات يف ضوء اآليات القرآنية، بتقدمي حساباته العلمية إىل عامل العلم حول 
كروية األرض ودوراا حول الشمس قبل "كوبرنيكوس" خبمسمائة عام. ولكن شبابنا 
ال يعرف هذا، ألن كوبرنيكوس ُقّدم إليهم على أنه هو املكتشف األول يف هذا املوضوع.
الدورة الدموية: الشائع يف أيامنا احلالية أن "ميشيل سريفيتوس" هو الذي اكتشف 
الدورة الدموية يف القرن السـادس عشـر. بينما كان الطبيب املسـلم "ابن النفيس" 
(١٢٠٨-١٢٨٨) قد رسم يف كتابه منظومة األوعية الدموية وأقسام القلب وحجراته 
بالتفصيل، وسـرد وقدم املعلومات حول الدورة الدمويـة الصغرى والدورة الدموية 

الكربى كال على حدة.
عمليـة التخدير األوىل: قيل إن "جونكن" قام عـام ١٨٥٠ بأول عملية ختدير. 
ولكن احلقيقة أن عملية التخدير قد اكُتشـفت وطّبقت من قبل العامل املسلم "ابن قّرة" 
(٨٣٥-٩٠٢). وهلـذا العامل الذي ولد يف بغداد حبوث عديدة ومهمة يف الطب وعلم 

الفلك وعلم امليكانيكا.
الذرة: الشـائع حاليا أن البحوث املتعلقة بالذرة بـدأت من قبل العامل الربيطاين 
"جون دالتون" (١٧٦٦-١٨٤٤). وأن فكرة إمكانية جتزئة نواة اليورانيوم ُطرحت من 
قبل العامل الفيزيائي األملاين "أوتوهان" (١٧٧٩-١٨٦٨). ولكن احلقيقة هي أن العامل 
املسـلم "جابر بن حيان" (٧٢١-٨١٥) الذي كان رئيس جامعة "حران" اليت كانت 
ُتعد من أكرب املراكز العلمية، سجل يف كتاب له معلومات ال تزال تدهش رجال العلم 
احلاليـني. فقد قال: "إن أصغر جزء من املادة وهو اجلزء الذي ال يتجزأ (الذرة) حيتوي 
على طاقة كثيفة. وليس من الصحيح أنه ال يتجزأ مثلما ادعى علماء اليونان القدامى، 
بل ميكن أن يتجزأ، وأن هذه الطاقة اليت تنطلق من عملية التجزئ هذه، ميكن أن تقلب 

مدينة بغداد عاليها سافلها. وهذه عالمة من عالمات قدرة اهللا تعاىل".
مرض السـل وعالجه: حىت مخسـني سـنة املاضية مل يكن يعرف عالج مرض 
السـل الذي أودى حبياة العديد من الناس. والشائع أن العامل األملاين "روبرت كوخ" 
(١٨٣٤-١٩١٠) هو الذي اكتشف جرثومة السل وطرق عالج هذا املرض. ونظرا 
هلذا االكتشـاف املهم فقد نال هذا العـامل جائزة نوبل يف الطب عام ١٩٠٥. ولكن 
احلقيقة أن العامل العثماين "عباس وسيم بن عبد الرمحن" (تـ ١٧٦١) كانت له حبوث 
مهمة حول اجلرثومة اليت تسبب هذا املرض وحول طرق انتقاله وطرق عالجه. وأثارت 
حبوثـه هذه اهتماما كبريا يف أوروبا. وكان العلماء األجانب يزورونه من حني آلخر.

عملية إزالة عتمة عدسة العني (Cataract): الشائع أن "بالنكت" هو أول من قام 
بعملية إلزالة عتمة عدسة العني يف عام ١٨٤٦. ويشري القرآن الكرمي إىل قصة يعقوب 
 عندما ابيضت عيناه حزنا على يوسف . وأن عينيه رجعتا طبيعية بعد أن ألقوا 
على وجهه قميص يوسف . وانطالقا من هذه القصة خطر على بال العامل املسلم 
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جداول هندسية للبريوين.

حسابات حول الفضاء للبريوين 

إحدى األجهزة البخارية اآللية للجزري 

دوران القمر حول الكرة األرضية للبريوين



"أيب القاسم عمار بن علي املوصلي" (٩٥٠-١٠١٠) الذي عاش 
يف العراق ويف مصر، إماكنية إجراء عملية للعني وعالجها من هذا 
املـرض. فكتابه "كتاب املُنتخب" الذي خصصه ألمراض العني، 
أصبـح أفضل مرجع يف طب العيون يف الغرب حىت القرن الثامن 
عشر. فإىل جانب الطرق العديدة يف معاجلة أمراض العيون، فقد 
قام بعملية إلزالة عتمة عدسـة العني باسـتعمال أنبوب جموف.

وكما جاء أعاله فإن املسلمني سـامهوا يف إثراء العلوم اليت 
تعد مرياثا لإلنسانية والسيما يف املدة املحصورة بني القرن الثامن 
والقرن السـادس عشر. وقد أشـار الكثري من املختصني بتاريخ 
العلوم من املنصفني يف الغرب أمثال "جركو سـاتون" وبشكل 
مفصل، إىل إسـهام هؤالء العلماء املسلمني يف جمال العلم، حيث 
يذكـرون يف كتبهم بأن "ثابت بن قره" هو أقليدس املسـلمني، 
وأن اخلوارزمي سـبق يف علم اجلرب أقليدس بألف عام. ويقولون 
عن جابر بن حيان بأنه مؤسـس علم الكيمياء احلديث، وأن ابن 
اهليثم مؤسس علم البصريات ومؤسس علم الفيزياء التجريبـي، 
أما ابن سـينا فهو عندهم أستاذ األطباء، و"اجلزري" هو مؤسس 
اهلندسـة احلديثة ومؤسس السيطرة اآللية. أما "أولوغ بك" فهو 
عندهـم عامل الفلك يف القرن اخلامس عشـر، واملعمار العثماين 

"سـنان" فيعدونه رئيس املهندسني واملعماريني، و"بريي رئيس" 
أعظم حبار يف العـامل. ويقولون عن الرازي بأنه العامل الكيميائي 
الذي دّرس الغرب. كما اسـتعملوا أوصافا مجيلة أخرى حول 
العلماء اآلخرين. ويف عـام ١٩٥٠ قرر احتاد هيئة علماء الفلك 
إطالق أمساء العلماء الذين سـامهوا يف إغناء العلم على فوهات 
براكني القمر. فكان من بـني هؤالء العلماء؛ ثابت بن قّره، أبو 
الوفا، ألوغ بك، علي كوشـجو، جابر بـن حيان، ابن اهليثم، 
البريوين، ابن سـينا، ناصر الدين الطوسـي، البّطاين، الفرغين، 

البيتروجي، الزرقاوي والصويف.
لقد أوردنا أعاله بعض املكتشفات واملخترعات لبعض العلماء 
املسلمني قبل مئات األعوام. وال ُيذكر هؤالء العلماء ومكتشفام 
يف أغلب الكتب واملؤلفات، بل ُتقدم على أا مكتشفات علماء 
الغرب. وعندما نرى اليوم بعض شـبابنا حيصلون على جناحات 
كبرية يف املباريات العلمية العاملية، نزداد إميانا بأنه عندما ُتقدم هلم 

اإلمكانات، فإم سيسامهون يف التطور كأجدادهم األجالء. 

(*) كاتب وباحث تركي. الترمجة عن التركية: أورخان حممد علي.
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العصرالعالم المسلماملوضوع، اآللة أو الطريقة املستخدمة

آلة قياس الكثافة، معادلة الجيب التمام في الرياضيات، ومفاهيم القاطع والقاطع التمام 
٩٨٨-٩٤٠أبو الوفاءوكذلك المعادالت المتعلقة بمساحة المثلث.

٩٢٥-٨٦٥أبو بكر زكريا الرازيتقطير البترول ألول مرة واستحصال النفط منه واستعماله.
علم اإلنسان اآللي األول وعلم السبيرناطيق. واستعمال المرفق اآللي Crank الذي 

١٢٠٦-١١٣٦الجزرييحول الحركة المستقيمة إلى حركة دائرية.

الوصول إلى تعريف للجزء الذي ال يتجزأ (أي الذرة) ومعرفة أنه إن تم تجزئته تنطلق 
٨١٥-٧٢١جابر بن حيانمنه طاقة يكفي لقلب مدينة بغداد رأسًا على عقب.

القيام بتجربة صاروخ بطابقين وسبع أذرع يعمل بالبارود ويستطيع الطيران مسافة ٥,٢ 
١٦٣٣الغاري حسن جلبيكم.

أول عملية جراحية للعين، واستعمال المصارين في خيط جروح العمليات، واستعمال 
٩٢٥-٨٦٥أبو بكر الرازياألدوية ضد االلتهابات الحاصلة بعد العملية.

٨١٥-٧٢١جابر بن حيانمنع الصدأ في الفوالذ.
حساب مدة دوران األرض حول الشمس (التي تبلغ ٥٦٣ يوما و ٦ ساعات و ٦ ثوان 

١٤٤٩-١٣٩٣أولوغ بكبدقة، إذ توصلوا إلى هذه المدة بفارق ٨٥ ثانية فقط).

١١٥٥-١١٠٠الخازنياكتشاف التسارع بسبب جاذبية األرض وذلك قبل ٥٠٠ سنة قبل نيوتن.
بحوث رائدة حول عملية اإلبصار وبيانها تشريحيًا وحول الغرفة المظلمة وعدسة العين 

١٠٥١-٩٦٥أبو الهيثموعن المنشور والمرايا والضغط الجوي وسمك الطبقة الجوية.

٨٧٢-٧٩٦أبو يوسف الكنديطرح النظرية النسبية الخاصة والعامة، وذلك قبل آينشتاين بـ١١٠٠ سنة.
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اجلزيرة  جنوب  يف 
العربيـة تقـع "اليمن 

امسها  اشـتق  اليت  السـعيدة" 
من "الُيمن" وهـو الرخاء والربكة؛ واليت حتّدهـا مشاال العربية 
السـعودية، وجنوبا البحر العريب، وشـرقا اخلليج العريب؛ الذي 
يسمى أيضا خبليج فارس، وغربا البحر األمحر؛ عاصمتها األوىل 
هي صنعاء، وتنطق "صنعا" بدون مهز، واليت ترتفع عن سـطح 
البحر بـ(٦٩٠٠) قدما، ومما قاله عنها يف العصر احلديث املؤرخ 
أمحد فخري: "إنه ليس يف مدن الشرق مدينة تشبه صنعا لنقارا 
ا، فهي فريدة يف موقعها، وفريـدة يف طراز بنائها، وفريدة يف 
أسوارها، وفريدة يف مظهرها الشرقي اخلاص؛ الذي جيعل السائر 
يف طرقها حيس بأنه انتقل بضع مئات من السـنني، فيتصور نفسه 

يف بغداد ويف غريها من مدن احلضارة اإلسالمية".
ومتتاز هذه املدينة مبوقعها اجلغرايف؛ فهي وسـط واٍد فسيح 
حتيط ا احلقول واحلدائق اليت متدها حباجتها من الغذاء واملرعى، 

وحتيط ا اجلبال العالية؛ فيزيد 
ذلك يف منعتها، وجيعل االستيالء 
عليها أمرا غري يسري، وجّوها معتدل طول 
العام؛ فشتاؤها غري قارس، وصيفها غري حار. وتعرف صْنعا باسم 
"مدينة سـام" نسبة إىل "سـام بن نوح"، ويقال إا أقدم مدينة 

عمرت بعد الطوفان.
إن رائحـة جغرافية اجلزيرة العربية نافـذة قوية يف صنعاء.. 
فأنت متشي يف ظالل جغرافية جنوب اجلزيرة أصل القحطانيني، 
َبْيَد أن رائحة التاريخ، والعروبة واإلسـالم أقوى وأنفذ من كل 
روائح اجلغرافيا واجليولوجيـا، واألركيولوجيا، ومل ال؟! أليس 
سكان اليمن عربا ُأصالء يتكلمون اللغة العربية.. وأيضا أليست 
اليمن أصل األنصار، هؤالء الذيـن قال اهللا فيهم: ﴿ُيِحبُّوَن َمْن 
ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن  َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّ
َعَلى أَْنُفِسـِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة﴾(احلشـر:٩) بلى، إن اليمن 
أصل األنصار أوسـهم وخزرجهم، واألنصار شـطر املسلمني، 

أنشطة ثقافية

ء تشرق في اليمن السعيد
حرا

Õ*أ.د. عبد احلليم عويس



وبدوـم ما كان ميكن أن تصنـع يف يثرب اليت أصبحت مدينة 
رسول اهللا دولة اإلسـالم األوىل. فبحق إن اإلميان "مياِن"، وإن 
احلكمـة "ميانية"... وقد جتلى اإلميـان وجتلت احلكمة يف دولة 
الرسول األوىل، دولة املؤاخاة بني قحطان وعدنان أو بني األنصار 
موا معا أروع منوذج للدولة املؤمنة احلكيمة  واملهاجرين الذين قدَّ
عرب التاريخ. وحسبها أنَّ قائدها وإمامها هو خامت املرسلني حممد 
، وأن "البشر" املكوِّنني هلا هم خُري أمة أخرجت للناس، وهم 
الصفوة الذين محلوا اإلسالم إىل العامل ونشروه باحلب واحلكمة، 

واإلميان القويل والعملي.
مل تعرف اليمن حدة الصراع املذهيب، بل كانت دائما قادرة 
على إقامة كياا الفكري على أساس املرجعية اإلسالمية األصيلة؛ 

يف جو من التسامح والعفو واحلب والتيسري.
دخلها املذهب احلنفي وغلب عليها. وبأدب جم انسـحب 

األحناف الرائعون، وأفسحوا املجال للمذهب املالكي.
ومع أوائل القرن الثالث اهلجري دخل مذهب اإلمام الشافعي 
-حبب ووفاء- فطوى تقريبا صفحة اآلراء الفقهية السابقة، وأصبح 
املذهب الشـافعي هو املذهب السـائد، ومن مث استطاع اإلمام 
التقي اهلادي حيىي احلسـني الزيـدي أن يدخل بفقهه إىل اليمن؛ 
معتمدا على "جمموع اإلمام زيد الفقهي واألصويل" والذي اعتمد 
يف حديثه على أبيه "علي زيـن العابدين"، وأخيه "حممد الباقر" 
رضي اهللا عنهما، فلم يك مذهبه شيعيا باملعىن الشيعي املعروف؛ 
بل كان مذهبه منسـجما مع فقه أيب حنيقة اعتمادا على ما كان 
بـني زيد وأيب حنيفة من عالقة ودود، وقامت العالقة بالتايل بني 
الزيدية وإخوام الشـافعية على أروع ما تكون األخوة، وعلى 

أفضل ما يكون التكامل والتسامح.
يف أجـواء عبق هذا التاريخ، املوصـول باجلغرافيا، وامللتحم 
بتاريخ العروبة، وحضارة اإلسالم؛ ذهبنا إىل صنعاء ممثلني ألول 
جملة عربية تصدر -بلغة القرآن- يف تركيا بعد سـقوط اخلالفة 

العثمانية سنة (١٩٢٤).
إا جملة "حراء" اليت جياهد ناشروها األبرار من تالمذة داعية 
عصره، حامل هّم املسـلمني األكرب "األستاذ فتح اهللا كولن" -

أطال اهللا عمره-؛ الذي ينأى بدعوته عن السياسـة والساسـة؛ 
هادفا إىل نشر بذور اإلميان، وتعهدها وسقيها، وإنضاجها، وترك 

مثراا ملن عنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو.
إن جملة "حراء" ذات رسـالة إسـالمية ترتفع فوق القواطع 

والفواصل، فهي ختاطب كل املسلمني وال تقف كثريا عند آرائهم 
أو اجتاهام الفقهية أو الفكرية ما داموا يف نطاق الكتاب والسنة. 
إا علمية ثقافية تعىن بالعلوم الطبيعية واإلنسـانية واالجتماعية 
وحتاور أسـرار النفس وآفاق الكون باملنظور القرآين، من أجل 
أن ترتفع باإلنسـان املسلم إىل املسـتوى املعريف والكوين الذي 
وَضَعُه اهللا فيه منذ أن أمره بأن حيذوا حذو نبيه فيقرأ قراءة معرفية 
وكونية: ﴿اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق 
 اْقَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرُم  الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  َعلََّم اِإلْنَساَن َما َلْم 
َيْعَلْم﴾(العلـق:١-٥)، فجمع اهللا بني القراءتني معا لكي يقع التآلف 
والتناُغم بني العلم واإلميان والعقل والقلب والفكر والواقع. وهلذا 
كان البد أن تكون املجلة قرآنية الصبغة، َعْصريَّة الصياغة؛ جامعة 
بـني األصالة واملعاصرة، مبنهجية وسـطية؛ ال تعتمد التلفيق بل 
التوفيق، وال تقبل بالتصادم بل جتاهد يف سبيل التكامل؛ بعيدا عن 

السكونية، وعن اإلفراط والتفريط.
وهناك يف صنعـاء، ذات التاريخ اإلمياين واحلضاري العريق، 
ويف اليوم احلادي عشر من فرباير عام ٢٠٠٨ صبيحة يوم االثنني، 
كان اللقاء يف فندق "موفمبيك" يف السـاعة العاشـرة والنصف 
صباحا، ويف ظل استقبال حار من اجلامعات اليمنية بدءًا جبامعة 
صنعـاء إىل جامعة العلوم والتكنولوجيا، إىل مسـؤولني رمسيني 

ومفكرين ومثقفني مينيني.
نعـم، كان اللقاء. لكنه مل يكن لقـاء عاديا، ومل تكن جملة 
"حراء" يف هـذا اللقاء جمرد مطبوعة تعرب عـن األصالة التركية 
اإلسالمية واحلضارة اليت ال تنسى الوشائج بني العرب والترك، وال 
تنسـى أن بيننا الكثري مما جيمعنا، وأننا عشنا قرونا طويلة شركاء 
يف سـفينة حضارية واحدة بل كان األمر أعمق من ذلك؛ فهو 
دعوة من العامل التركي إىل العامل العريب لعودة التواصل احلضاري 
انطالقا من الثقافة والفكر واألمـة... انتظارا ليوم تعود فيه أمة 
اإلسالم قائدة لإلميان، حاملة راية احلب والتسامح واألخالق إىل 

العامل بعد أن أوشكت سفينة القيم أن تغرق.
كان اللقاء رسالة بني عاَلمني، وفتحا جديدا يعمق احلب بني 
قلـوب -هنا وهناك- حاولت صروف الدهر أن تقضي على ما 
بينها من وشـائج وأواصر ممتدة يف التاريخ. كان عدد الضيوف 
من خـارج اليمن قليال يتمثل يف الوفد التركي (حامل رسـالة 
"حراء" واحلب إىل اليمن) وعلى رأسه األستاذ الكبري "مصطفى 
أوزجان"، واألسـتاذ "نوزاد صواش" رئيس حترير جملة "حراء"، 
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باإلضافة إىل عدد من الضيوف األتراك يقتربون من عشـرين ضيفا من بينهم األستاذ 
"مجال ُترك" مدير أكادميية العلوم بإسـتنبول، واألستاذ "شكري شاهني" مدير النشر 

بالقاهرة، وغريمها...
ومن الضيوف غري األتراك، من كتاب جملة "حراء" األسـتاذ الدكتور "عبد احلليم 
عويس" املفكر اإلسـالمي، ورئيس حترير جملة التبيان/مصر، واألستاذ الدكتور "عمار 
َجْيَدل" (اجلزائر) واألسـتاذ جبامعة اجلزائر، وحضر اللقاء وزير الثقافة واإلعالم اليمين 
ومستشار الرئيس للشئون الثقافية الشاعر واملفكر املعروف الدكتور عبد العزيز املقاحل.
وتوالت الكلمات بإدارة األسـتاذ "نوزاد صواش"، رئيـس حترير جملة "حراء"، 
وتتابعت من األساتذة بصنعاء فتكلم أ.د. داود عبد امللك احلدايب، وأ.د. سيد مصطفى 
سـامل، ود. علي بن العجمي العشـي، ودكتورة أمة امللك الثور، ود. حممد عبد اهللا 

املحجري، ودكتورة جناة صائم خليل، واألستاذ حسني صاحل علي البهجي...
كان األستاذ نوزاد صواش ماهرا يف إدارة الندوة، جامعا بني اللغة العربية الفصيحة 
واألصالة التركية، والدعابة العربية. كان يضفي على اجلميع من أخالقه، ويثين عليهم 
مستمدا خزينة حكمته ومعلوماته لكي يلبس كل واحد منهم الثوب اجلميل الالئق به، 

وقد أدهش اجلميع لتمكنه من العربية ودعاباته، وحسن تقدميه.
وكان شيئا بديهيا أن يكون األستاذ مصطفى أوزجان، كبري الدعاة واملسؤولني يف 
حقل النشاطات الدعوية والفكرية وامليدانية يف تركيا؛ أول من يتكلم بل وميثل اجلانب 
التركي وجمموعة قايناق للنشـر الثقايف اليت تعد من أهم جمموعات النشـر يف تركيا، 
واليت تقوم بنشر خمتلف الكتب ومبختلف اللغات ويف مقدمتها اللغة التركية واإلجنليزية 

واألملانية والروسية والعربية، وغريها من اللغات.
ويف كلمته اليت ترمجها إىل اجلمهور رئيس حترير "حراء" أعلن األسـتاذ "أوزجان" 
سـروره بوجوده بني إخوانه يف اليمن بلد اإلميان واحلكمة، وأعلن ترحيبه باجلمهور 
الكبـري الذي قبل الدعـوة الكرمية، وجبهود أبناء اليمـن يف تذليل كل العقبات، ويف 
اإلعداد هلذا احلفل الناجح بكل املقاييس. كما أعلن ثقته يف مستقبل يقوم على التواصل 
احلضاري، وثقته يف أن "حراء" سـيصاحبها النجاح يف كل اآلفاق اليت ترتادها مشريا 
إىل أن جناحات "حراء" تطرد منذ نشـأا يف عام ٢٠٠٥ بإصدارها الفصلي، وذلك 
ملا يلمسـه من تناٍم للوعي عند املسلمني، وأن من الضروري االستمرار يف تعميق هذا 
الوعي وانتشـاره، وأن نفكر يف هدوء دون أن نقـع يف ردود األفعال، والتصرفات 
العاطفية اليت قد تؤثر سـلبا على رسـالتنا مؤكدا أن "حراء" تسعى دائما إىل تكوين 

مدرسة فكرية يلتقي فيها العقل والوجدان.
ويف تعليقـه على كلمة األسـتاذ "أوزجان" وجه "صـواش" دعوة إىل أصحاب 
العقول النرية والقلوب املستضيئة يف اليمن والعامل إىل أن يودعوا صفحاا كلمات من 
أقالمهم، وقال: إن "حراء" جملتكم إا جملة العامل اإلسالمي، وأبواا مفتوحة ملن يريد 
الولوج إليها حىت تكون ملتقى للتقارب والتآلف، وجسرا للمحبة والتعارف؛ تستوحي 
املعاين العظيمة يف رسـم الطريق إىل املعرفة اإلميانية اليت تريدها ملسلم هذا اليوم، وهو 
ما تعمل "حراء" على أن تكرس له نفسـها، وما حتب من أصحاب األقالم والقراء أن 

يعينوها عليه.



ويف كلمته قدم الدكتور "عبد احلليم عويس" مشـاعره جتاه "حراء" واليمن، 
وأعلن سـعادته بالتواصل الثقايف التركي اليمين، وذكر أن "حراء" قطعة منه؛ فقد 
عاش معها منذ ولدت وتألقت آفاقها الفكرية العلمية اإلميانية الوجدانية؛ منذ بدأت 
"حراء" ختطو خطواا، وتتـواىل أعدادها.. ومتىن على اهللا أن تصبح "حراء" جملة 
شهرية واثقا من أا سـتقوم بدور فكري دعوي رائد حينما تتجاوز هذه العقبة 
وتصبح شـهرية، وعندما تتجاوز شيئا من املبالغة يف الشكل واإلخراج فتصبح يف 

متناول أكرب عدد من القراء.
وبأسـلوب جيمع بني العلم واإلحصاء واحلب عرض لنسبة املقاالت يف ضوء 
اجتاهاا الفكرية خالل أعدادها السبعة األوىل اليت صدرت يف حنو عامني، وأشار 
-بشيء من الدعابة- إىل أن نسـبة األدب -شعرا ونثرا إبداعا ونقدا- هي أكرب 
نسـبة نظرا إىل أن رئيس التحرير أديب وأكادميي يف الدراسـات األدبية، وكان 
طبيعيا أن يتحيز إىل األدب، وجاءت اإلسـالميات بعد األدب؛ بينما مل تتجاوز 
دراسـات التاريخ واحلضارة وفلسفة التاريخ نسـبة ١١٪. وأشاد باهتمام املجلة 
بالعلوم سـواء كانت علوما تكنولوجية أم نفسـية أم تربوية؛ السيما يف معاجلتها 
باملنظور اإلسالمي، كما أشار إىل إجيابية طرحها وتنوعه يف املوضوعات، وارتفاع 
مستوى املعاجلة، وتألق الروح اإلميانية التربوية يف كلمات أستاذنا "فتح اهللا كولن" 
اليت تتصدر املجلة، وحىت العلم -مع موضوعيته- يعرض بأسـلوب أديب، وبروح 

إميانية؛ فـ"حراء" مائدة حافلٌة متألقة روحا، مشرقًة أسلوبا، رائعًة إخراجا.
وعندما جاء دور األستاذ "عمار جيدل" اجلزائري يف احلديث أشار إىل حاجة 
العقل املسـلم إىل جملة أو مأدبة -كحراء- ختاطب عقله وروحه معا غري متجاهلة 
ملنهجيـة العلم، وألعماق األصالة ومقتضيات املعاصرة. ومل يقف احلفل عند هذه 
الكلمات، بل رافق هذه الكلمات تقدمي فيلم خمتصر عن "حراء" منذ ولدت فكرًة، 
وغرست بذرًة، واشتد ساعدها، وبدأت تعطي مثارها الطيبة لإلنسان املسلم عقال 

وروحا وقلبا.
ومـع اية احلفـل تبودلت األحاديث، وطرحت اآلمـال بني أكثر من مئيت 
مدعو من املثقفني واملفكرين والدعاة واملسـؤولني يف اليمن. وكان احلفل تدشينا 
ملوقـع جديد تقتحمه "حراء" باحلب والتعاون واإلخاء.. وقد تسـابق املدعوون 
إىل أن يأخـذوا هداياهم من "حراء"، ومن بعض املنشـورات األخرى الدائرة يف 
فلك "حراء"، وكلهم يريد أن يسـتويف أكرب نصيب ليضـع يف بيته، وأمام أبنائه 
يف اليمن السـعيد إضافًة إميانية تربوية تضيء له درب احلب اإلسـالمي، وتصله 
بالعوامل اإلسـالمية اليت نتمىن أن نقول عنها ذات يوم: إا عامل إسـالمي واحد، 
وإن قبلة املسـلمني الواحدة، قد أصبحت وحدها هي ما يرنون إليه استئنافا لعصر 
الرسالة، يف زمن العوملة؛ عودة إىل املكان احلقيقي الذي اصطفاهم اهللا له؛ شهداء 
علـى الناس، وأيضا، وبـإذن اهللا وعونه ومن جديد خري أمـة أخرجت للناس.

وقد أرسل األستاذ املريب والعامل املفكر حممد فتح اهللا كولن رسالة نئة مجعت 
بني الفكر العميق والدفء والشوق. وفيما يلي نص الرسالة: 

٦٣السنة الثالثة - العدد (١٢) ٢٠٠٨

مصطفى أوزجان، رئيس الشرف ملجلة "حراء". 

أ.د. عبد احلليم عويس/مصر 

أ.د. عبد امللك احلدايب/اليمن

أ.د. عمار جيدل/اجلزائر 

أ.د. عبد العزيز املقاحل، مستشار رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية/اليمن 



السنة الثالثة - العدد (١٢) ٢٠٠٨ ٦٤

إننا نشعر بالغبطة والسرور، إذ جند أنفسنا بني أحضان أهل اليمن 
الكرام. متاما كشـعور األخ الذي وجد أخاه بعد ضياع لزمان 
طويل، فلصلة الرحم اآلن هليب من املحبة الغامرة، والشوق القدمي.
ولقـد وجدنا اليمن وأهله كما حـّدث عنهم التاريخ، أهَل 
كـرم وجود وحضارة أصيلة وحمتد أثيـل، وما يزال اليمن ينتج 
الرجال والفحول، ومل يزل أهله يزودون العامل بأخالقهم النبيلة، 
فيسهمون يف نشر الدين احلنيف تبعا ملسلك أخالق أجدادهم من 
الصحابة والتابعني. كان الرضا اإلهلي هنا ينبض بالكرامات منذ 
أن أشرق النور يف قلب أويس القرين إىل أن نبت جيل هذا العصر 
اجلديد، فكم من شعوب أسلمت بالنظر إىل خطاهم واالستماع 

إىل منطقهم احلكيم.

أيها احلضور الكرمي..
إن حبنـا ألهل اليمن أصـل أصيل، فمنذ زمـان انطلقت 
قلوب من بالد األناضول تسـعى إىل الدفـاع عن أرض اليمن 
السـعيد يقودهم حب إخوام ونصرة أحبتهم وواجب دينهم، 
جاؤوا من أقصى األرض يسـعون كما جـاء رجل من أقصى 
املدينة يسـعى، فارتقـى يف مراتب اخللود عنـد رب العاملني. 
واآلن جئنـا لنجدد العهد ونصـل ما انقطـع بالكلمة الطيبة 
وباحلوار واملناجاة على صفحات جملة تطلب ضيافتكم وتسـعى 
إىل التزود من حرب أقالمكم والتضلـع من مداد أفكاركم، فقد 
شهد لكم الرسـول عليه الصالة والسالم باحلكمة البالغة حيث 
قـال: "اإلميان مياين، واحلكمة ميانية". فهذه جملة حراء متد أيديها 
لكم حبرارة عسـى أن جتد من بينكم من يصافحها بكل ذلك، 
. وقطعا لن خييب ظنها، فأنتم أنتم كما شهد لكم رسول اهللا

إن قليب -أيها األحبة- ليختلج طربا من الشـوق إىل لقائكم 
والتملي بالنظر إىل وجوهكم، ولكن إذا عجز اجلسد عن حضور 
جممعكم، ملوانع مما ال طاقـة يل بدفعه من قدر اهللا، منها املرض 
وغـريه مما اهللا به عليم، فإن الروح قد وصلت مع أول طليعة من 
إخوانكم من إسطنبول تطرق بابكم. إنين من مكاين هذا أشاهد 

بقليب جملسـكم وأمسع حواراتكم وأتلذذ جبمال اللقاء كمن هو 
حاضر بينكم متاما. وإنـين إذ أعلم حفاوتكم الكبرية بإخوانكم 
الوافديـن كحفاوة األنصار باملهاجريـن فإنين أضع بني أيديكم 
وبني جواحنكم أمانة هي سـبب من أسـباب التواصل بني أفراد 
األسرة الواحدة الذين فرقت بينهم املسافات الزمنية واجلغرافية... 
جملة حراء... ذلك أن الكلمة املكتوبة مل يزل هلا شأا الذي جعله 
اهللا هلا ولن يزال أبدا، جيدد التاريخ ويسـتأنف سري احلضارة، ال 
ينافسـها يف ذلك شيء، مهما تطورت وسائل اإلعالم اجلديدة، 
إن الكلمة جزء من قدر اهللا العظيم، تفعل فعلها بأمره سـبحانه، 
فال يهزمها شـيء ألبتة مذ حكم  بذلك يف قوله تعاىل: ﴿ن 
َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن﴾(القلم:١)، وما جملة "حراء" إال قبس من نور 
القـرآن الكرمي، كتاب اهللا اجلامع هلذه األمة، الرابط هلا بأصلها، 

والضامن لوجودها حاضرا ومستقبال.
إن العامل اإلسالمي -كما تعلمون- قد مزقته الرياح واجلراح 
يف كل مـكان، فال قطر منه إال وهو يعاين من نزيف مسـتمر، 
لكننا واثقون بوعد اهللا العظيم يف أن اآلالم تلد اآلمال، وإن صلة 
الرحم وجتديد التواصل بني األحبة واإلخوة يف كل مكان يف هذا 
العامل هلو السبيل لبذر حبة احلياة يف تربة أمتنا، عسى أن نستنبت 

شجرة لشرايني احلياة فيها.
هذا، وإننا لنقدم جملة حراء بادرة لبدء السري يف هذا املسعى املبارك 
وفتح ثغرة يف الطريق املسدود، وإننا ملوقنون بذلك، ألن كلمة اهللا 
سـبقت بقضائه نصرة لرسله وأتباعهم إىل يوم القيامة، ذلك أم 
أخلصوا يف السعي إىل رفع ألوية املحبة والسالم ﴿َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتَنا 
ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسـِلَني  إِنَُّهْم َلُهُم اْلَمْنُصوُروَن﴾(الصافات:١٧١-١٧٢).
بارك اهللا يف جممعكم.. وزّكى حواراتكم.. وجعل كل كلمة 
من كلماتكم الطيبة ﴿َكَشـَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي 
ـَماِء  ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني ِبـإِْذِن َربَِّها﴾(إبراهيم:٢٤-٢٥). السَّ

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. 

(*) أستاذ التاريخ واحلضارة اإلسالمية / مصر.

رسالة األستاذ فتح اهللا كولن

حضرات السادة األفاضل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،



جولة مباركة في آفاق السيرة بعقل المؤرخ ومعية   •
الروح والوجدان.

الوقوف عند المنعطفات الكبرى في السيرة   •
وإشباعها فحصا ودراسة.

التوكيد على التوافق بين سنته عليه السالم   •
والسنة الكونية والحياتية.

التوكيد على شمولية اإلسالم من خالل معطيات   •
السيرة، وأنه دعوة عالمية تخاطب اإلنسان في 

كل زمان ومكان.
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بقلم فضيلة األستاذ فتح اهللا كولن

التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يف  النشر  له  يسبق  مل  الذي  الكاتب  من  يرجى   •

املجلة إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  املجلة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  املجلة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف املجلة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي املجلة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
حترير  هيئة  إىل  املشاركات  مجيع  إرسال  يرجى   

املجلة على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

لو شئنا أن نصف األستاذ الكبري فتح اهللا كولن بكلمتني 
اثنتـني ال نتجاوزمها لقلنا: إنه "طاقـة حركية" تتفجر 
من خالل كتاباته. فكلمـات مقاالته تكاد تتواثب من 
أماكنها فوق السطور وتتشـكل على األرض حركة ونشاطًا وعمًال، 
وإنك لتحسـب وأنت تقرؤه وكأن احلياة املّوارة قد انشـقت عنه يف 
التو واللحظة. فما أسـرع أن تتلمس شيئا من ذاته املشتعلة واملطلة من 
خالل سـطوره وهي تكاد تلفح األوجه اجلامـدة وهي تناديك: هيا 
إىل العمـل... فالفكر ال يظّل حيًا إال إذا تلّبـس باحلياة وصار جزءًا 
منها. يتعلم منها ويعلمها، ويكافح وينتصر مرة وخيفق أخرى. فاقتران 
الفكر بالعمل هو الذي يبقيه حيا ومتألقا دائما وأبدًا... هذا هو جممل 
ما يريدنا األسـتاذ أن نتعلمه من مقاله املوسـوم "احلركية والفكر".
أما الدكتور الشاهد البوشيخي رائد املدرسة املصطلحية يف املغرب 
العريب فإن مقاله املوسوم "اهلدى املنهاجي يف القرآن الكرمي" يكاد يكون 
مـرآة هذا الفكر الذي يلتزم به ويدعو إليه، وهو منهج كما يراه جينبنا 
الزلل واخلطأ إذا كتبنا أو قرأنا. وعن إرهاصات "العلم احلديث" وقدراته 
التنبؤية عن عامل الغيب فهو املحور الذي يدور عليه مقال األستاذ اجلليل 
حممد سعيد رمضان البوطي. أما عن "فاعلية األمساء اإلهلية احلسىن" وأثرها 
يف الكون واحلياة، وفاعليتها العظيمة يف التضرع والدعاء واالسـتغاثة 
فقد تضمنها مقال األسـتاذ الدكتور "فريد األنصاري". و"النورسي" 
هذا املفكر املعجون باحلـزن واألمل والوجع فإن الدكتور "حممد كنان 
ميغا" يشخص "فلسـفته يف اللذة واألمل". وعن اإلحباط واليأس الذي 
قاد كثريا مـن املفكرين يف الغرب إىل االنتحـار أو حاّفات االنتحار 
فقد تضمنه مقال الدكتور عماد الدين خليل املوسوم "إم ينتحرون". 
أْن يكون اإلنسان متدّينًا ال يعين ذلك أنه يقف من احلضارة موقفًا 
سـلبيا، بل على العكس من ذلـك، ألن التحضر مبجمله يثري الفكر 
اإلمياين باملزيد من الشـواهد على عظمة الوجود اإلهلي. فالتواصل بني 
االثنني جنده يف مقال الدكتور عبد الرزاق وورقية. واألسـتاذ الدكتور 
"خالد الصمدي" يرسـم لنـا خارطة فكرية تعيننا علـى بناء ثقافتنا 
اإلسـالمية وكيفية تقدميها لآلخرين يف مقاله املتميز "كيف نبين ثقافتنا 
اإلسـالمية؟". وعن قصة احلياة وبداياـا األوىل بني مقوالت اإلميان 
والنظريات العلمية جندها مسـطرة يف مقال األسـتاذ مجال احلوشيب.

وختاما فإن األسـتاذ الدكتور عبد احلليم عويس يكتب لنا واصفا 
إشـراقات جملة "حراء" يف اليمن السـعيد، وعن احلفل التعريفي ذه 
املجلة اليت بدأت تشق طريقها بثقة إىل العامل العريب اإلسالمي، وما القته 
من حفاوة وتكرمي من رجـاالت الفكر واألدب يف هذه البالد، وعن 

رسـالتها العاملية اليت القت من املحتفلني اإلعجاب واالستحسان.. 
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يف فجاج األرض هيا امِض،
وغراَس احلياة هيا امحل،
وإىل خطى املوت ال تنظر،
واحلياَة يف قلب املوت فازرع،

فإنك ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرًا.

* * *

يا نور حممد يا نور حممد !!  يا هاِتَك الليل والدجيور،يا هاِتَك الليل والدجيور،
َأِنْر قلب دنيانا العجوز، واغمر عقلها البئيس،َأِنْر قلب دنيانا العجوز، واغمر عقلها البئيس،

واسجر تنور روحها اهلامد املستكني،واسجر تنور روحها اهلامد املستكني،
وبفيض ضوئك أقم للبشرية منارًا،وبفيض ضوئك أقم للبشرية منارًا،

إليه تبوء... وبه تستنري!إليه تبوء... وبه تستنري!
* * ** * *
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